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APRESENTAÇÃO
Os estudos referentes à elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de
Videira/SC, objeto do Contrato de Prestação de Serviço nº 123/2017 e da Dispensa de
Licitação nº 26/2017, firmados entre o Município de Videira e a Fundação de Estudos e
Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) compreendem a execução de serviços, pesquisas,
e estudos de campo na área territorial do Município de Videira. Este deve abarcar o
levantamento e estruturação de informações, o diagnóstico, a avaliação, e a
proposição de diretrizes, metas, ações e medidas no tocante às estratégias municipais
e medidas de apoio alinhadas com a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Dentre os diversos objetos deste estudo, podemos citar: a avaliação das
infraestruturas de transporte, o estudo de implantação de novas vias, o
estabelecimento de eixos de transporte, medidas de incentivo ao transporte não
motorizado e ao transporte público urbano, ações mitigadoras dos impactos negativos
do transporte de cargas, políticas de estacionamento e a análise integrada dos
sistemas de mobilidade.
O estudo está estruturado em sete partes (cada uma englobando levantamento
de dados, diagnóstico e proposições), descritas a seguir, conforme o Plano de Trabalho
do projeto:
Parte 1: Perfil da mobilidade;
Parte 2: Pedestres;
Parte 3: Bicicletas;
Parte 4: Transporte público de passageiros;
Parte 5: Transporte público individual (táxis);
Parte 6: Transporte privado (cargas e estacionamentos);
Parte 7: Circulação viária.
Este relatório apresenta o levantamento de dados e diagnósticos referentes às
sete partes acima citadas.
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1 Introdução
O Plano de Mobilidade Urbana (PMU) é instituído pela Política Nacional de
Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587 aprovada no ano de 2012 (BRASIL, 2012), a qual
regulamenta o dever da elaboração de planos de mobilidade urbana nos municípios
brasileiros, abordando questões ligadas aos deslocamentos nas cidades, acessibilidade
universal, o incentivo a utilização do transporte público não motorizado e a preservação
do meio ambiente natural com o controle da emissão de poluentes.
O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver os produtos referentes ao
levantamento de dados e ao diagnóstico das situações existentes no município, obtendo
informações que possibilitarão a elaboração de propostas para o Plano de Mobilidade
Urbana de Videira, apresentando os seguintes conteúdos:
» Caracterização do território – breve apresentação do histórico e localização do
município, dos aspectos topográficos, do relevo e clima;
» Fundamentação legal – análise das legislações referentes à mobilidade urbana nos
níveis federal, nacional e municipal;
» Perfil da mobilidade – pesquisa de origem e destino;
» Pedestres – análise do índice de caminhabilidade e aspectos qualitativos da
infraestrutura para pedestres;
» Bicicletas – análise da quantidade de usuários e aspectos qualitativos da
infraestrutura para ciclistas;
» Transporte público coletivo – análise do novo terminal urbano, análise do
transporte regular, do transporte de fretamento e do transporte escolar;
» Transporte público individual (táxis) – análise dos pontos e frota existentes;
» Transporte de cargas e estacionamento – análise dos polos geradores de tráfego de
cargas, das principais rotas locais e de passagem, da oferta de estacionamento para
veículos de carga, do perfil da frota, da legislação vigente; e análise dos locais de
estacionamento existentes no município, da quantidade de vagas nos principais
estacionamentos, da pesquisa de rotatividade e das legislações vigentes;
» Circulação viária - análise das vias principais, dos principais polos geradores de
viagens, dos corredores e interseções, dos grupos semafóricos e seus tempos, das
medidas de moderação de tráfego existentes, da hierarquização viária, de projetos
de mobilidade já aprovados e previstos, da sinalização viária vertical e horizontal,
das multas por tipo de infração, do estado de conservação e tipo de pavimentação
das vias, dos pontos críticos de acidentes e de retenção do tráfego, da identificação
de áreas car-free, das contagens de tráfego e da ferrovia presente no município;
» Consultas públicas – análise da opinião da população referente à mobilidade
urbana.
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1.1

METODOLOGIA DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE
VIDEIRA/SC

O Plano de Mobilidade Urbana está dividido em quatro etapas, as quais
compreendem: o plano de trabalho, o levantamento de dados e o diagnóstico, as
propostas e a minuta do projeto de lei (atividade de apropriação dos resultados deste
estudo por parte da municipalidade). A Figura 1 apresenta a metodologia geral do
Plano.
Figura 1 – Metodologia geral

Fonte: Adaptado de Ministério das Cidades (2015).

1.2

OBJETIVOS

O Plano de Mobilidade Urbana de Videira/SC se apoia nos objetivos da Política
Nacional de Mobilidade Urbana, Lei nº 12.587/2012, os quais são:
» Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
» Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos públicos;
» Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à
acessibilidade e à mobilidade;
» Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e
socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades;
» Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção
contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.
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2 A mobilidade urbana
2.1

A MOBILIDADE URBANA

“A mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de
deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos são feitos
através de veículos, vias e toda a infraestrutura (...) é o resultado da interação entre os
deslocamentos de pessoas e bens com a cidade” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005).
Neste sentido a mobilidade urbana é considerada um fenômeno multidimensional, com
características resultantes de vários sistemas que dão vida a cidade: sistema de
circulação, sistema de transporte de passageiros, sistema de transporte de cargas e
logística, sistema de habitação e sistema de infraestrutura. A interação de todos esses
sistemas é resultante de uma nova propriedade, nomeada como mobilidade urbana
(TERÁN, 2006).
2.2

ESTADO DA MOBILIDADE URBANA NO BRASIL

Não se pode falar em mobilidade urbana sem entender o que é o espaço urbano.
De forma geral, o espaço urbano é um conjunto de vários usos da terra diferenciados e
sobrepostos entre si. Esses usos definem-se entre: o centro da cidade, local onde se
concentram as atividades comerciais e serviços, gestão pública e privada; áreas
industriais; e as áreas residenciais. Esses usos possuem características diferenciadas
entre si e são localizadas de maneira distinta no espaço urbano.
Uma das grandes características resultantes do processo de urbanização das
cidades brasileiras é o que se pode chamar de “núcleo central e a zona periférica do
centro”. Alguns dos resultantes desse processo são: o uso intensivo do solo; ampla
escala vertical; concentração de usos e atividades urbanas diurnas, e a ausência de usos
noturnos, tornando-se locais desertos no período da noite. Com isso, a relação
residência-trabalho tornou-se palco de deslocamentos diários no espaço urbano
(CORRÊA, 1995).
A mobilidade urbana no Brasil começou a ocorrer de forma mais significativa na
década de 1960. Junto com o processo intenso de urbanização, o aumento do uso de
veículos motorizados transformou a dinâmica urbana. Vasconcellos, Carvalho e Pereira
(2011) realizaram uma pesquisa sobre a mobilidade da cidade do Rio de Janeiro no
período de 1950 a 2005, na qual foram encontrados resultados consideráveis: a
expansão do uso do automóvel cresceu alarmantemente de 20 milhões de viagens por
ano (1950), para 1.641 milhões de viagens por ano em 2005 (VASCONCELLOS;
CARVALHO; PEREIRA, 2011).
A Figura 2, com dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
relativos aos censos demográficos realizados entre 1970 e 2010, mostra esse processo
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de urbanização. No ano de 1970, 44% da população era residente em zonas rurais e, em
2010, a população rural diminui para 15%.
Figura 2 - Concentração da população brasileira nos aglomerados metropolitanos - 1970 a 2010

Fonte: Adaptado de IBGE. Censos demográficos de 1970 a 2010.

Um estudo sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil, realizado pelo IPEA
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (CARVALHO, 2016) reforça o problema de
mobilidade gerado pelo crescimento urbano: “outro aspecto importante da interação
entre crescimento urbano e mobilidade é a forma excludente como as cidades crescem,
com a ocupação das áreas mais periféricas pelos mais pobres” (CARVALHO, 2016, p.9).
O IPEA apresenta alguns importantes desafios a serem enfrentados no sistema
de mobilidade urbana no Brasil: a urbanização versus mobilidade urbana, os
investimentos em infraestrutura mal distribuídos, o envelhecimento da população, o
crescimento do transporte individual e o sucateamento do transporte público. Dentre
estes aspectos, a questão mais polêmica popularmente é o alto crescimento do
transporte individual em detrimento dos demais transportes.
Carvalho e Pereira (2012) tentam explicar o resultado do crescimento do
transporte individual a partir das políticas de atração de investimentos da indústria
automobilística iniciados em meados da década de 1990, mostrando que, desde então,
a fabricação de automóveis e motocicletas triplicou. Por aumentar a produção, o
aumento do consumo foi incentivado por políticas de estímulo à venda e ao uso desses
veículos (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Índice de vendas de veículos automotores no mercado nacional (1999-2013)

Fonte: Carvalho (2016).

Ao mesmo tempo em que o crescimento de automóveis aumentou, a demanda
por transporte público diminuiu nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Os
dados no Gráfico 2 apresentam que “sistemas de ônibus urbanos que atendiam 90% da
demanda de transporte público tiveram sua demanda encolhida em cerca de 25%”
(NTU, 2013 apud CARVALHO, 2016, p. 15).
Gráfico 2 - Gastos per capita com transporte coletivo e individual nas nove principais RMs do Brasil por
decil de renda (2009)

Fonte: Carvalho (2016).

No entanto, mesmo com o aumento significativo do transporte individual nas
RMs (Regiões Metropolitanas) do Brasil, dentro da distribuição dos deslocamentos por
modais o transporte público ainda é o mais utilizado no Brasil. Este fato não está
necessariamente vinculado com a qualidade desse meio de transporte nas cidades
brasileiras, mas principalmente por ele ser a única alternativa de muitos usuários,
limitados pela renda.
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O modo de transporte público é utilizado por 44% da população, seguido do
automóvel e da motocicleta com percentuais de 24% e 13%, respectivamente. As
viagens feitas a pé, com 12%, e a bicicleta, com 7%, são os modos menos utilizados,
segundo Carvalho (2016).
Face às desigualdades do uso do território urbano, onde o acesso aos espaços é
restrito a uma reduzida parcela da população, e com o objetivo de fomentar um
desenvolvimento urbano sustentável, foi aprovada a Lei nº 10.257 de 10 de julho de
2001, denominada Estatuto da Cidade. Essa lei trouxe a regulamentação e a efetividade
dos artigos 182º e 183º da Constituição Federal, que estabelecem as diretrizes gerais da
política urbana. Nos artigos 36º e 37º do Estatuto da Cidade está previsto o Estudo de
Impacto de Vizinhança, cuja preocupação, dentre diversos outros fatores, é de garantir
que as funções do uso do solo sejam compatíveis com o sistema viário e com o sistema
de transportes públicos.
Foi nesse ambiente de reforço da política urbana que, em 2003, ocorreu a
criação do Ministério das Cidades, que reúne as áreas, temas e estratégias mais
relevantes de desenvolvimento urbano em torno da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano (PNDU). Especificamente para a mobilidade urbana, a PNDU
estabeleceu objetivos em três campos estratégicos de ação (MINISTÉRIO DAS CIDADES,
2004):
• para o desenvolvimento urbano: “a integração entre transporte e controle territorial, a
redução das deseconomias da circulação e a oferta de transporte público eficiente e de
qualidade”;
• para a sustentabilidade ambiental: “o uso equânime do espaço urbano, a melhoria da
qualidade de vida, a melhoria da qualidade do ar e a sustentabilidade energética” e;
• para a inclusão social: “o acesso democrático à cidade e ao transporte público e a
valorização da acessibilidade universal e dos deslocamentos de pedestres e ciclistas”.

2.3

CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO SISTEMA

As definições de nomenclatura aqui estabelecidas são referenciadas pela Política
Nacional de Mobilidade Urbana, o Código de Trânsito Brasileiro, o Caderno para
Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades e outros
documentos pertinentes.
» Via – superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a
pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central;
» Logradouro público – espaço livre destinado pela municipalidade à circulação,
parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pessoas, tais como
calçadas, parques, áreas de lazer, calçadões;
» Calçada – parte do sistema viário, normalmente segregada e em nível diferente,
não destinada à circulação de veículos e reservada exclusivamente ao trânsito de
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pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização,
vegetação e outros fins;
Faixa de trânsito – qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser
subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma
largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores;
Passeio – parte da calçada destinada à circulação exclusiva das pessoas. Se esta
área encontra-se na pista de rolamento, obrigatoriamente deverá estar separada
por pintura ou elemento físico, livre de interferências;
Pedestre – aquele que anda ou está a pé;
Ciclista – aquele que anda de bicicleta;
Ciclofaixa – parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos,
delimitada por sinalização específica;
Ciclovia – pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do
tráfego comum;
Pessoa com mobilidade reduzida – aquela que, temporária ou permanentemente,
tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se
por pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, idosa, obesa,
gestante, entre outros (ABNT NBR 9050:2004);
Transporte urbano – conjunto dos modos e serviços de transporte público e
privado, utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades
integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
Mobilidade urbana – condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e
cargas no espaço urbano;
Acessibilidade – facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite, a todos,
autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;
Modos de transporte motorizados – modalidades que se utilizam de veículos
automotores;
Modos de transporte não motorizados – modalidades que se utilizam do esforço
humano ou tração animal;
Transporte público coletivo – serviço público de transporte de passageiros acessível
a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços
fixados pelo poder público;
Transporte privado coletivo – serviço de transporte de passageiros, não aberto ao
público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas
para cada linha e demanda;
Transporte público individual – serviço remunerado de transporte de passageiros
aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de
viagens individualizadas;
Transporte urbano de cargas – serviço de transporte de bens, animais ou
mercadorias;
Transporte motorizado privado/individual – meio motorizado de transporte de
passageiros utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio
de veículos particulares;
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» Transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano – serviço de
transporte público coletivo entre municípios que tenham contiguidade nos seus
perímetros urbanos;
» Pista – parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos,
identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às
calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais;
» Park&ride – serviço em que se liga um parque de estacionamento, normalmente
situado na periferia das cidades, ao serviço de transporte público coletivo, para que
os usuários possam finalizar sua viagem neste modo;
» Bike&ride – sistema em que os usuários vão até uma parada de transporte coletivo
de bicicleta, estacionando a mesma, recorrendo depois ao sistema de transporte
coletivo para terminar a sua viagem;
» Car-free – zonas sem carros;
» Car-sharing – sistema em que as pessoas têm acesso a um automóvel por um
determinado período de tempo, mediante o pagamento de uma cota periódica ou
de um pagamento pré-estabelecido;
» Bike-sharing – sistema em que se facilita o uso de bicicletas de utilização gratuita ou
de pagamento simbólico;
» Zona 30 – área que constitui uma zona de circulação homogênea, onde a
velocidade é limitada a 30 km/h e onde as entradas e saídas são anunciadas por
sinalização, sendo objeto de ordenamento específico. Implica a coexistência,
segregada ou não, dos veículos com os pedestres e ciclistas;
» Moderação de tráfego – consiste num conjunto de técnicas e medidas que, ao
alterarem deliberadamente as características físicas das vias, incentivam a redução
de velocidade por parte dos veículos automóveis, promovendo assim um ambiente
acolhedor e particularmente seguro para os utilizadores mais vulneráveis do espaço
público, isto é, pedestres e ciclistas;
» Eco-condução – consiste numa forma de condução mais eficiente, permitindo
reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, a emissão de gases de
efeito estufa. Existem certos hábitos de condução que, levando em conta as
características dos sistemas de propulsão e transmissão, contribuem para uma
melhoria da eficiência energética;
» Faixa exclusiva – faixa destinada à circulação exclusiva de determinada espécie e/ou
categoria de veículo;
» Faixa prioritária – faixa de uso preferencial para determinada espécie e/ou
categoria de veículo;
» Parklets – áreas contíguas às calçadas, nas quais são construídas estruturas a fim de
criar espaços de lazer e convívio, onde anteriormente havia vagas de
estacionamento de carros.
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3 Caracterização do território
3.1

BREVE HISTÓRICO

De acordo com dados da Prefeitura, a colonização de Videira teve início em 1918
quando ainda era denominada Vila do Rio das Pedras. A história do município está
intimamente relacionada à construção da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, pela Brazil
Railway Company. Segundo Abati (2001), as obras para a construção da Ferrovia tiveram
início em 1897, e concluíram-se no Vale do Rio do Peixe, em 1910. O governo brasileiro
acordou que a Brazil Railway Company fosse a responsável pela colonização dos locais
que a estrada de ferro atravessasse até o ano de 1940.
Para que tal colonização ocorresse, a companhia então passou a vender terras a
baixos preços. Assim, a região foi recebendo levas de interessados, entre eles muitos
descendentes de italianos e alemães vindos, em muitos casos, do Rio Grande do Sul. Os
imigrantes de origem alemã fixavam-se, de preferência, na região do baixo vale (Vila de
Vitória), e os de ascendência italiana nos terrenos mais elevados do médio e do alto vale
(Perdizes). Formou-se assim, um vigoroso movimento pioneiro, que em poucos anos se
apossou de toda a zona do Rio do Peixe, transformando-a, ao decorrer dos anos, no
primeiro centro vitivinícola de Santa Catarina.
O primeiro estabelecimento industrial do povoado foi a serraria de José
Formighieri, instalada em 1918. Pouco depois, surgiram o moinho de Ricardo Brandalise
e o curtume de Benjamin Graziotin. No comércio, atuariam, desde o início, José
Vacariano e Fernando Panacione, com estabelecimentos de sua propriedade.
A urbanização do município teve início a partir das margens o Rio do Peixe
(Figura 3) junto à linha férrea e na atual Rua XV de Novembro, além da região que dava
acesso à cidade, na atual Rua Saul Brandalise. A construção da ponte Luiz Kellerman
(Figura 4) em 1934/1935 marcou a ligação dos dois povoados (Vila de Vitória e Perdizes)
e abriu caminho para o surgimento de Videira (Figuras 5 e 6).
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Figura 3 - Manchas Urbanas - Videira (Inicial x Atual)

Fonte: Elaboração própria.

Figura 4 - Construção da ponte Luiz Kellerman em 1934

Fonte: Videira (2018).
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A emancipação do município aconteceu em 1944, já com o nome Videira, devido
ao fato de ser um grande centro vitivinicultor do Estado. Em dezembro de 2002,
recebeu oficialmente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a
denominação de “Capital Catarinense da Uva e Berço da Perdigão”.
Figura 5 - Videira em meados do Século XX

Fonte: Videira (2018).

3.2

Figura 6 - Videira em meados do Século XX

Fonte: Videira (2018).

O TERRITÓRIO

O município de Videira encontra-se localizado no Meio-Oeste Catarinense (Figura
7), mais especificamente no Vale do Rio do Peixe, situado a 408 quilômetros da capital
Florianópolis, e fica a 750 metros acima do nível do mar. De acordo com o IBGE, possui
384,521 km² de área e faz fronteira com os municípios de Caçador e Rio das Antas, ao
Norte; Pinheiro Preto, ao Sul; Fraiburgo e Tangará, à Leste; e Arroio Trinta e Iomerê, à
Oeste. O acesso terrestre pode ser feito pelas rodovias SC-355 e SC-135 e o aéreo,
através do Aeroporto Municipal Prefeito Ângelo Ponzoni.
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Figura 7 - Localização do Município de Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

3.2.1 A mesorregião do Oeste Catarinense
O estado de Santa Catarina está dividido em seis mesorregiões, estando o
município de Videira configurado na mesorregião do Oeste Catarinense (Figura 8). Esta
mesorregião é composta por 118 municípios agrupados em cinco microrregiões:
Chapecó, Concórdia, Joaçaba, São Miguel do Oeste e Xanxerê. Seu território se totaliza
em 27.288,763 km², e compreende uma população de 1.194,332 habitantes, resultando
em uma densidade demográfica de 43,77 hab./km². Chapecó é a principal cidade do
Oeste Catarinense e é considerada a cidade polo da região.
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Figura 8 - Mapa da Mesorregião do Oeste Catarinense/SC

Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

3.2.2 A microrregião de Joaçaba
A microrregião de Joaçaba, onde se localiza o município de Videira (Figura 9),
está no Meio-Oeste Catarinense e possui uma área total de 9.136.383 km², composta
por 27 municípios e uma população de 346.353 habitantes (estimativa 2016/IBGE).
Segundo dados de 2013 do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), esta
microrregião possui um PIB per capita de R$32.289,58.
3.2.3 Topografia e relevo
Pela topografia acidentada (Figura 10), característica peculiar da região, Videira
possui muitos atrativos naturais como rios, cascatas e áreas verdes.
Na área urbana, grande parte de seu território é caracterizado por desníveis
significativos, dificultando a acessibilidade de pedestres e ciclistas nestas superfícies. No
entanto, em algumas áreas da cidade a topografia é considerada acessível.
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Figura 9 - Mapa da Microrregião de Joaçaba/SC

Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

Figura 10 - Mapa da topografia do Município de Videira/SC

Fonte: Google Maps (2018).
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A Figura 11 e a Figura 12 apresentam o relevo de Videira, que possui altitude
entre 670 m e 978m, com áreas consideravelmente sinuosas dentro do perímetro
urbano.
Figura 11 - Mapa do relevo do Município de Videira/SC

Fonte: Google Maps (2018).

Figura 12 - Mapa do relevo do Município de Videira/SC - caracterizado pela altitude

Fonte: Topographic-map (2018).
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3.2.4 Clima
Segundo dados climáticos de Köppen e Geiger (2018), o clima de Videira é
considerado quente e temperado. A classificação climática de Videira é Cfb (Clima
temperado, com verão ameno) e sua temperatura média é de 17°C. O mês de julho é o
mais seco do ano com precipitações em torno de 117 mm, e a maior precipitação ocorre
em outubro, com uma média de 187 mm, e a média anual tem valor de 1759 mm.
(Gráfico 3).
Gráfico 3 - Análise climática de Videira/SC

Fonte: ClimateData (2018).

3.3

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA

Segundo o IBGE, em 2010, o município possuía uma população de 47.188
habitantes, e a população estimada para o ano de 2017 era de 52.066 habitantes
(Gráfico 4).
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Gráfico 4 - População 2010 e estimativa para 2017
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Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

Considerando sua área de 384,521 km², Videira apresentava uma densidade
demográfica de 124,09 hab./km², consideravelmente maior que a registrada no estado
de Santa Catarina e no Brasil, conforme apresentado no Gráfico 5.
Gráfico 5 - Comparativo Densidade Demográfica (Videira x Santa Catarina x Brasil)
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Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

Em Videira, existe um equilíbrio populacional entre os sexos, sendo 50,7% da
população representada por mulheres e 49,3% por homens (Gráfico 6). A faixa etária
predominante é a de jovens adultos com idade entre 20 e 29 anos que representam
19,05% da população (Gráfico 7).
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Gráfico 6 - População por sexo – Videira/SC
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Dados: IBGE (2010).

Gráfico 7- População por idade – Videira/SC
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Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

O número de habitantes em área urbana é de 42.856 e representa 90,8% da
população. Comparativamente ao estado de Santa Catarina, a população urbana de
Videira é maior que a média estadual, onde o Estado possui 84% de sua população em
zona urbana (Gráfico 8).
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Gráfico 8 - População Urbana x População Rural – Videira/SC
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Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

Em relação ao desenvolvimento humano do município, o índice tem crescimento
contínuo desde a medição do PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento) de 1991. Naquele ano, o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano
Mundial) era 0,559, em 2000, igual a 0,683 e em 2010, igual a 0,764, ficando então na
302ª posição do país. Sendo assim, nestes 19 anos, podemos observar um aumento
total de 26,83% do índice no município (Gráfico 9).
Gráfico 9 - Evolução do IDH – Videira/SC
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Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

Em 2015, alunos dos anos iniciais da rede pública de Videira tiveram nota média
de 6.2 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Para alunos dos anos
finais, essa nota foi de 5.2. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de
96.9% em 2010. Videira abriga, ainda, um dos campus da UNOESC (Universidade do
Oeste de Santa Catarina), terceira maior universidade em número de alunos do Sistema
ACAFE (Associação Catarinense das Fundações Educacionais), além do Campus Videira
do Instituto Federal Catarinense (IFC).
A economia do município tem como base as atividades industriais, comerciais e
agrícolas. No setor primário, o destaque é a fruticultura, sendo a maior produtora do
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estado de frutas de caroço; na pecuária, destaca-se a criação de suínos, aves e bovinos
de leite; e no comércio e indústria, o forte são as cantinas de vinho, indústrias de sucos
e a Empresa Perdigão, um dos maiores frigoríficos da América Latina, absorvendo a
maior fatia da produção de aves e suínos do município e da região, gerando milhares de
empregos. Em 2015, o PIB (Produto Interno Bruto) per capita da cidade era de
R$41.402,93 (Gráfico 10).
Gráfico 10 - Comparativo PIB per Capita 2015 (Videira x Santa Catarina x Brasil)
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Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2010).

Em 2015, o salário médio mensal no município era de 2.5 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 43.7%.
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 13.64 para 1.000 nascidos
vivos. Comparado com todos os municípios do estado, fica na posição 87 de 295.
Quando comparado a cidades do Brasil todo, Videira ocupa a posição 2363 de 5570.
Videira apresenta 86.1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado,
57.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 45.9% de domicílios
urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada,
pavimentação e meio-fio).
Segundo o IBGE, a frota total do município em 2016 era de 39.525 veículos, 25ª
maior frota do estado. Levando-se em consideração o número de habitantes, a cidade
possui frota maior que a média estadual e nacional, com 0,84 veículos por habitante
(Gráfico 11).
Gráfico 11 – Veículos por habitante (Videira x Santa Catarina x Brasil)
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4 Fundamentação legal
4.1

LEGISLAÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal do Brasil de 1988 apresenta o transporte como um dos
direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
O artigo 21º, inciso XX, dispõe de estabelecimentos para a instituição de
diretrizes para o desenvolvimento urbano, dentro do qual inclui-se a questão da
habitação, saneamento básico e transportes urbanos. No artigo 182º, a Constituição
Federal dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano, que tem como objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes.
A lei regulamenta também a autonomia da organização e prestação direta ou
sob concessão ou permissão dos serviços públicos de interesse social, incluindo o
transporte público, caracterizado como essencial dentro do aspecto do planejamento
urbano das cidades (Artigo 30º, inciso V).
Por fim, no artigo 7º, inciso IV, a Constituição estabelece alguns direitos que todo
o cidadão deve ter, como, por exemplo: “o salário mínimo estipulado em nível nacional
de todos os trabalhadores urbanos e rurais deve atender às necessidades vitais básicas,
tais como alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e
previdência social”.
4.1.1 Política Nacional de Mobilidade Urbana - Lei nº 12.587/2012
A Política Nacional de Mobilidade Urbana é um instrumento de desenvolvimento
urbano, criado para tratar do inciso XX do artigo 21º e o artigo 182º da Constituição
Federal, e tem como objetivo a integração entre os diferentes modos de transporte e a
melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município.
O objetivo desta política é a contribuição para o acesso universal à cidade, o
fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos
princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano.
Os princípios da Política Nacional de Mobilidade são:
» Acessibilidade universal;
» Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e
ambientais;
» Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
» Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;
» Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação desta política;
» Segurança nos deslocamentos das pessoas;
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» Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos
de serviços;
» Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros e;
» Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

As diretrizes da Política de Mobilidade Urbana são:
» Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas
setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo
no âmbito dos entes federativos;
» Prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos
serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
» Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;
» Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de
pessoas e cargas na cidade;
» Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias
renováveis e menos poluentes;
» Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e
indutores do desenvolvimento urbano integrado e;
» Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros
países sobre a linha divisória internacional.

Os objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana são:
» Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;
» Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;
» Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à
acessibilidade e à mobilidade;
» Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e
socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades e;
» Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção
contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

4.1.2 Código de Trânsito Brasileiro – Lei n°9.503/1997
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tem por finalidade exercer as atividades de
planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de
veículos, formação, habitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia,
operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de
recursos e aplicações de penalidades.
No que tange os aspectos de mobilidade urbana, o CTB apresenta
regulamentações aos órgãos e entidades de trânsito aos Municípios, de acordo com o
artigo 24º:
» cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas
atribuições;
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» planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de
animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;
» implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os
equipamentos de controle viário;
» coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas
causas;
» estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
» executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas
cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste
Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
» aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de
circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, notificando os
infratores e arrecadando as multas que aplicar;
» fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis
relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem
como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
» fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e
arrecadando as multas nele previstas;
» implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;
» implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de
Trânsito;
» promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN (Conselho
Nacional de Trânsito);
» planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação
do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes.

Para o eixo de pedestres e condutores de veículos não motorizados, o CTB, em
seu capítulo IV, dispõe dos seus direitos e deveres:
O artigo 68º assegura ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens
apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação. Parte
da calçada pode ser utilizada para outro fim, desde que a autoridade competente
permita e que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Além disso, o CTB define:
§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em
direitos e deveres.
§ 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível
a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com
prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais
proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida.
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§ 5º Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas,
deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão,
nessas condições, usar o acostamento.
§ 6º Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o órgão
ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e
proteção para circulação de pedestres.
Conforme o artigo 70, "Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as
faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com
sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código".
Finalmente, no artigo 71º, é disposto que "o órgão ou entidade com circunscrição sobre
a via manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de pedestres em boas condições
de visibilidade, higiene, segurança e sinalização".
4.2

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

4.2.1 Semana Estadual de Mobilidade Urbana – Lei nº 16.122/2013
O governo do estado de Santa Catarina sancionou a Lei nº 16.122/2013 com o
objetivo de definir no calendário oficial de eventos do Estado a Semana Estadual de
Mobilidade Urbana, que ocorrerá, anualmente, na semana do dia 22 de setembro, o Dia
Mundial sem Carro.
Neste período de eventos podem ser ministrados seminários, aulas, palestras,
concursos e ações que contribuam para a divulgação dos propósitos estabelecidos pela
Política Nacional de Mobilidade Urbana.
4.3

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

4.3.1 Plano Diretor Vigente – Lei n° 043/2006
O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento
municipal. Estabelecido pelo Estatuto da Cidade, ele trata de aspectos ambientais,
territoriais, de infraestrutura e serviços, sociais, econômicos e institucionais. O Plano
Diretor possui como visão orientar as ações do poder público e privado no que diz
respeito à comunidade, instituições e meio ambiente.
A Lei do Plano Diretor está estruturada da seguinte maneira:
»
»
»
»
»
»

Fundamentação legal;
Diretrizes e ações de desenvolvimento;
Ordenamento territorial;
Instrumentos da política municipal;
Instrumentos de regularização fundiária;
Planejamento e gestão municipal.
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Os princípios gerais do Plano Diretor são:
» Promoção do desenvolvimento sustentável, entendido como o acesso à moradia,
infraestrutura, serviços e equipamentos para os atuais habitantes e as futuras
gerações de forma ambientalmente correta;
» Garantia da igualdade e justiça;
» Gestão democrática;
» Adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira aos
objetivos do desenvolvimento urbano;
» Estabelecimento do bairro como parâmetro de acessibilidade aos serviços,
infraestrutura e equipamentos urbanos, como também de local de expressão
cultural e de cidadania;
» Proposta de mecanismos e instrumentos que possibilitem a implantação pelo
Município.

Para este Plano serão analisados os aspectos pontuais da lei referente à
mobilidade urbana.
As diretrizes para ações regionais de desenvolvimento relacionadas à mobilidade
urbana são:
» A passagem de rodovias estaduais pelos perímetros urbanos;
» A operação da ferrovia (para carga ou para turismo).

Em relação à infraestrutura e serviços as diretrizes sobre mobilidade urbana são:
» Garantir a mobilidade da população na área rural do Município e na ligação com
outros municípios da região, em qualquer condição de tempo;
» Garantir o amplo acesso aos espaços e equipamentos públicos, minimizando riscos
de acidentes e reduzindo custos totais de operação de veículos;
» Melhorar a capacidade e segurança nas vias urbanas;
» Minimizar o impacto do tráfego de cargas e de longa distância na área urbana;
» Qualificar o sistema viário urbano para o uso de veículos e pedestres;
» Expandir a utilização do transporte aéreo no Município;
» Racionalizar e otimizar o transporte escolar;
» Racionalizar o transporte público de passageiros, de modo a garantir a qualidade, a
eficiência e a segurança dos serviços prestados;
» Aumentar a acessibilidade da população ao transporte público de passageiros.

Ações que devem ser realizadas a partir das diretrizes estabelecidas pela
infraestrutura e serviços:
»
»
»
»

Sinalização, melhorias e medidas de manutenção das vias rurais;
Hierarquização das vias municipais e das vias urbanas;
Desenvolvimento e implementação do Plano Municipal Rodoviário;
Desenvolvimento e implementação do Plano Viário Urbano;
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» Melhorias na pavimentação, calçadas, escadas, sinalização e canalização de tráfego
em pontos críticos das vias urbanas;
» Implantação provisória da rota de tráfego de cargas;
» Implementação das obras viárias definidas no Plano Diretor, especialmente dos
contornos viários para desvio do transporte de cargas e das transposições sobre o
Rio do Peixe e sobre o Rio das Pedras;
» Adequação do transporte escolar às especificidades das crianças portadoras de
necessidades especiais;
» Vistorias de veículos escolares quanto às condições de segurança;
» Elaboração de Plano de Transporte Escolar e treinamento de responsáveis;
» Implantação de medidas imediatas para a racionalização do transporte público,
como pavimentação das vias principais utilizadas, implantação e melhoria de
pontos de parada, bem como divulgação dos percursos, horários e tarifas das linhas
de ônibus;
» Elaboração e implantação de Plano Diretor de Transportes Públicos Urbanos;
» Construção de novo terminal de transporte urbano.

O Plano Diretor de Videira está em processo de revisão, com início no mês de
abril de 2018, e com perspectiva de finalização em outubro, e possui os seguintes
objetivos de trabalho:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Gestão democrática;
Habitação;
Mobilidade Urbana;
Meio Ambiente;
Sustentabilidade;
Desenvolvimento econômico;
Inclusão social;
Instrumentos de política urbana;
Estrutura urbana;
Estratégias;
Zoneamento; e
Desenvolvimento municipal e regional.

Os eixos trabalhados na leitura da cidade são:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Habitação;
Mobilidade urbana;
Escritórios/consultórios e comércio;
Lazer;
Instituições religiosas;
Áreas verdes;
Instituições de ensino;
Paisagem urbana;
Bares e restaurantes;
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» Estrutura urbana;
» Equipamentos urbanos;
» Consultas públicas.

Os temas de contemplação da proposta são:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Política de desenvolvimento social;
Política de desenvolvimento econômico;
Sistema de planejamento urbano;
Estruturação urbana;
Instrumento de política urbana;
Meio ambiente e cultural;
Habitação;
Mobilidade Urbana;
Segurança e defesa civil e;
Gestão democrática.

4.3.2 Lei do Sistema Viário – Lei nº 054/2007
A Lei do Sistema Viário do Município de Videira, com a finalidade de hierarquizar,
dimensionar e disciplinar sua implantação, se baseou nas diretrizes estabelecidas no
Plano Diretor, e possui os seguintes objetivos:
» Garantir a continuidade da malha viária, inclusive nas áreas de expansão urbana, de
modo a, entre outros fins, ordenar seu parcelamento;
» Atender às demandas de uso e ocupação do solo;
» Estabelecer um sistema hierárquico das vias de circulação para o adequado
escoamento do tráfego e segura locomoção do usuário e;
» Definir as características geométricas e operacionais das vias, compatibilizando-as
com a legislação de zoneamento de uso do solo e com o itinerário das linhas de
transporte público.

O sistema viário foi determinado como sistema viário municipal e sistema viário
urbano.
O sistema viário municipal é classificado em:
»
»
»
»
»
»

Rodovias estaduais – SC-303; SC-453; SC-460;
Vias marginais;
Vias de contorno municipal;
Vias arteriais municipais;
Vias coletoras municipais e;
Vias locais municipais.

O sistema viário urbano é classificado em:
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» Vias arteriais principais – orientam as principais correntes de tráfego e têm como
objetivo atender com prioridade ao tráfego de maior distância e secundariamente
ao tráfego de acesso às atividades, e proporcionar ligações entre os bairros mais
distantes;
» Vias arteriais secundárias – conduzem a movimentação do fluxo de veículos para os
bairros da cidade, assessorando as vias arteriais principais e oferecendo alternativas
viárias de acesso as atividades urbanas;
» Vias coletoras – coletam o tráfego das vias locais e encaminha-os para às vias
arteriais;
» Vias locais – demais trechos da malha viária com a função de possibilitar o acesso
direto aos lotes e edificações, e condução de veículos em percursos pequenos;
» Vias especiais – vias exclusivas de pedestres e ciclistas, as escadarias se configuram
as principais vias de pedestres, e possuem regulamentação específica quanto as
suas dimensões.

A seguir é apresentada a tabela de dimensões das vias, no qual ocorreram
modificações através da Lei Complementar nº 113/2011 (Figura 13):
Figura 13 - Dimensões das vias estabelecidas na Lei do Sistema Viário

Fonte: Lei Complementar nº 113/11, Lei do Sistema Viário – Videira (2011).
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4.3.3 Outras leis pertinentes à mobilidade urbana

4.3.3.1 Criação de áreas de estacionamento rotativo pago de veículos em
vias e logradouros públicos e dá outras providências - Lei nº
931/2001
A lei apresenta a regulamentação de áreas de estacionamento rotativo pago em
vias e logradouros públicos centrais no Município. O artigo 1º dispõe desta descrição e
define a regulamentação para veículos automotores, no qual o usuário está sujeito ao
tempo de utilização e ao pagamento de preços fixos definidos pelo Executivo Municipal.
Os demais artigos dispõem de algumas definições:
» Definição dos logradouros e vias públicas por decreto;
» 5% das vagas do Estacionamento Rotativo pago nas vias e logradouros públicos
para veículos são asseguradas para condutores que possuam faixa etária acima de
60 (sessenta) anos e de 2% (dois por cento) das vagas de Estacionamento Rotativo
pago nas vias e logradouros públicos para veículos, cujos condutores sejam
portadores de necessidades especiais, devendo estas vagas ser fixadas pelo Decreto
nº 2439/2010;
» As denominações destas vagas ficam definidas como Zona Azul e Zona Verde;
» Como concessionária de serviço público, o poder Executivo Municipal autoriza
empresa particulares realizarem a execução do serviço;
» 10% do valor arrecadado pelo estacionamento rotativo é destinado ao Município,
no qual será repassado a instituições assistenciais (Lei nº 2439/2010);
» O registro de utilização do serviço será realizado por meio de cartão horário ou
outro instrumento definido pelo Poder Executivo;
» Profissionais da empresa para atendimento do serviço: 1 (uma) orientadora para
cada 75 (setenta e cinco) vagas de menor movimento, 1 (uma) orientadora para
cada 50 (cinquenta) vagas de maior movimento, e 02 (duas) supervisoras para
todas as vias;
» Definição das vias de maior e menor movimento (nº 2439/2010);
» São isentos do pagamento: veículos oficiais da União, dos Estados e dos Municípios;
veículos militares; veículos do corpo de bombeiros; ambulâncias; veículos de
empresas públicas prestadoras de serviços e veículos licenciados;
» Notificação de veículos que não estão em conformidade e;
» Multa por infração.

4.3.3.2 Regulamentação do Sistema Rotativo de Estacionamento em ruas,
vias e logradouros públicos do Município de Videira - Decreto n°
12.275/2015
Este decreto apresenta a regulamentação do Sistema de Estacionamento
Rotativo (artigo 1º) dispondo de alguns estabelecimentos:
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» O estacionamento rotativo será operado por regime de concessão onerosa;
» O prazo da concessão para a gestão, execução e fiscalização das áreas de
estacionamento será de período máximo de 05 (cinco) anos;
» A utilização do transporte será permitida apenas por meio de cartão horário, com
períodos de: 30 minutos, podendo ser prorrogado até 2 horas, e 1 hora podendo
ser prorrogado até 2 horas;
» Definições sobre o conteúdo do cartão-horário;
» Modelo do cartão;
» Utilização de placas indicativas de estacionamento regulamentado (CTB e
CONTRAN);
» Horários de utilização da vaga mediante regulamentação;
» Definição de Zona Azul e Zona Verde por horário e tipo de modal;
» Definição das vias de Zona Azul e Zona Verde;
» Formas de utilização do transporte rotativo;
» Definição dos veículos isentos;
» Tempo de permanência;
» Considerações de irregularidades;
» Definição de execução do serviço pelos orientadores;
» Disposições finais relacionadas às despesas e destinação dos recursos.

4.3.3.3 Alteração do valor do Sistema de Estacionamento Rotativo na
cidade de Videira – Decreto n° 12.909/2016
Esta lei faz a alteração e define o valor do Sistema de Estacionamento Rotativo
no qual os valores eram:
» Cartão de 30 (trinta) minutos – R$ 0,60;
» Cartão de 01 (uma) hora – R$ 0,85;
» Cartão de 02 (duas) horas – R$ 1,70.

Os valores passam a ser a partir deste decreto, mediante justificativa:
» Cartão de 30 (trinta) minutos – R$ 0,75;
» Cartão de 01 (uma) hora – R$ 1,00;
» Cartão de 02 (duas) horas – R$ 2,00.

4.3.3.4 Regulamentação do Transporte Coletivo – Decreto nº 8.978/2008
Esta Lei estabelece normas complementares para a formação de preços,
apuração de custos, cálculo da tarifa e preços das passagens do sistema de transporte
público de passageiros, além da manutenção do equilíbrio financeiro da empresa
operadora.
A lei dispõe das determinações sobre:
» Tarifa e reajuste;

FEPESE

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Custo do passageiro transportado e preços das passagens;
Demanda de passageiros;
Requisitos básicos para o cálculo de custos do passageiro transportado;
Formação de preços e custos do sistema de transporte coletivo de passageiros e
respectiva composição do custo do passageiro transportado;
Dados operacionais;
Coeficientes de consumo;
Remuneração e depreciação;
Composição de custo com pessoal;
Composição do custo fixo da frota de reserva técnica;
Composição das despesas administrativas;
Composição das despesas de distribuição, comercialização e controle;
Receitas de serviços de transporte público de passageiros e;
Impostos e repasses tributários.

4.3.3.5 Remoção e Guarda de Veículos – Lei Complementar nº 80/2009
Esta lei dispõe sobre a remoção, guarda e depósito de veículos automotores
apreendidos ou recolhidos em decorrência de infração de trânsito, e aplicação de
medidas administrativas ou penalidades.

4.3.3.6 Lei de Remoção de Veículos – Lei Municipal nº 3.060/2014
A lei dispõe sobre a autorização do Órgão Executivo de Trânsito realizar a
remoção de veículo automotor de qualquer natureza que esteja, há pelo menos 3 dias
consecutivos, abandonado em logradouro público. É apresentado em alguns artigos
subsequentes a definição de veículo abandonado e as resoluções e consequências de
veículos abandonados em logradouros públicos.

4.3.3.7 Valores referentes ao serviço de remoção/guarda; entrada e diária
(depósito) de veículos apreendidos e/ou removidos no Município –
Decreto Municipal nº 13.109/2016
A lei apresenta a definição dos valores de guincho por tipo de veículo automotor.
Os valores definidos constam no Quadro 1.
Quadro 1 - Quadro de valores de guincho por tipo de veículo automotor
Especificação

Remoção/Guarda

Entrada

Diária (Depósito)

Motocicleta, motoneta e similares

R$ 75,92

R$ 24,29

R$ 6,07

Automóveis, utilitários e similares

R$ 109,32

R$ 33,40

R$ 15,18

Caminhonete, camioneta e similares

R$ 127,54

R$ 36,44

R$ 21,26

Ônibus, caminhão e similares

R$ 221,67

R$ 66,81

R$ 39,48

Fonte: Videira (2016).
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4.3.3.8 Transporte de Valores e Carga e Descarga – Lei Municipal
1.449/2004
A lei dispõe sobre o estacionamento de veículos de transporte de valores em
operação de carga e descarga junto aos estabelecimentos financeiros. É apresentado
como obrigatoriedade a realização do estacionamento de carga e descarga de serviços
financeiros dentro dos estacionamentos dos referidos estabelecimentos ou empresas
apropriadas. A lei também apresenta algumas penalidades, caso o estabelecimento
transgredir o estabelecido.

4.3.3.9 Transporte Veículos pesados em ruas Centrais – Lei Municipal nº
2.301/2010
A lei dispõe sobre a regulamentação dos serviços de carga e descarga de veículos
utilitários de médio e grande porte na área central da cidade. O artigo 1º apresenta que
fica proibida a realização de serviços de carga e descarga com capacidade acima de 6
toneladas de carga ou peso bruto de 10 toneladas, no horário das 9:00 às 19:15 nas vias:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

4.3.3.10

Rua Saul Brandalise - Toda a Extensão;
Av. D. Pedro II - Toda a Extensão;
Rua Pedro Andreazza - Toda a Extensão;
Rua Cel. Alberto Schmidt - Entre a Rua Brasil e Rua Saul Brandalise;
Rua XV de Novembro - Toda a Extensão;
Rua Nicolau Cavon - Toda a Extensão;
Rua Brasil - Entre a Av. D. Pedro II e Rua Coronel Fagundes;
Rua Osvaldo Cruz- A partir da Rua Brasil até o final do Hospital Santa Maria;
Rua Padre Anchieta - A partir da Rua Saul Brandalise até a Rua Campos Novos;
Rua Luiz Ferlin Sênior - Toda a Extensão;
Rua Santa Catarina - Toda a Extensão;
Rua Sete de Setembro - Toda a Extensão;
Rua Duque de Caxias - Toda a Extensão;
Rua Bom Sucesso - Toda a Extensão;
Rua Bulcão Vianna - Toda a Extensão;
Rua Veneriano dos Passos - Toda a Extensão;
Rua Coronel Fagundes - Até a Rua Arlindo de Matos;
Rua Lauro Müller - Toda a Extensão;
Rua Alberto Zoler - Até a Avenida Manoel Roque;
Rua Benjamim Graziotin - Toda a Extensão.

Regulamentação do Motofrete – Lei Municipal nº54/2013

A lei dispõe sobre os serviços de transporte de pequenas cargas, mediante a
utilização de motocicletas, motonetas ou triciclos motorizados, denominado 9. A lei
aprova o transporte remunerado destes serviços, especifica as obrigatoriedades para
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sua realização e descreve as determinações para a habilitação para o exercício da
atividade.

4.3.3.11
Define valor da tarifa de Transporte Coletivo – Decreto
Municipal nº 13.909/2017
A Lei 13.909/2017 dispõe da alteração do valor das passagens de transporte
coletivo urbano, no qual o valor da passagem de R$3,00 foi reajustado para R$ 3,20, a
partir do dia 1° de outubro de 2017.
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5 Perfil da mobilidade
5.1

PESQUISA DE ORIGEM-DESTINO

5.1.1 O que é a Pesquisa Origem e Destino?
A Pesquisa Origem e Destino, ou Pesquisa O/D, é uma investigação sobre o
padrão de viagens que as pessoas fazem diariamente numa região, ou seja, das viagens
em um dia normal da semana. Além da informação de endereços de origem e destino,
também é necessário saber o motivo desta viagem, o tempo de deslocamento entre os
extremos e por quais modos de transporte ela foi realizada.
Os resultados compõem um conjunto de dados estatísticos ordenados em que se
cruzam as origens e os destinos das viagens por cada zona de pesquisa. Após o
tratamento e montagem deste banco de dados, as tabulações são processadas para
produzir as informações necessárias aos estudos de planejamento.
5.1.2 Objetivos da Pesquisa O/D
A Pesquisa Origem e Destino tem três objetivos principais:
I.Conhecer o padrão da mobilidade atual na região, através da
quantificação e caracterização do padrão de viagens;
II.Obter insumos para simulação do padrão de viagens no futuro;
III.Obter subsídios para planos e projetos futuros, a fim de alcançar uma
mobilidade futura desejada.

5.1.3 Pesquisa Domiciliar
É um aspecto importante da metodologia da pesquisa domiciliar a definição de
zonas de tráfego ou zonas de pesquisa – conhecidas como zonas O/D – que formam a
unidade mínima para a definição da amostra representativa de domicílios e,
posteriormente, para a expansão dos dados. Tais zonas são definidas compatibilizandoas com o zoneamento das pesquisas anteriores, com os limites de municípios
fronteiriços e de distritos, e com os limites de setores censitários do IBGE.
Partindo do princípio de que a organização das viagens diárias das pessoas é feita
em uma residência, a Pesquisa O/D domiciliar tem como ponto de informação básico o
domicílio, a partir do qual obtém-se o número de viagens realizadas pelos moradores.
Neste universo, além de dados de viagens levantam-se também dados socioeconômicos
dos indivíduos e das famílias, fatores importantes para caracterizar os deslocamentos
destes mesmos, sua rotina, sua frequência e as formas em que os deslocamentos se
dão. A isto juntam-se informações sobre posse de automóvel e endereços de trabalho e
escola dessas famílias.
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5.1.4 Metodologia
A pesquisa domiciliar é realizada mediante entrevistas com os responsáveis pelos
domicílios escolhidos, por meio da aplicação de um questionário estruturado. Esta
pesquisa investiga as características das viagens de todos os moradores de um domicílio
em dia útil anterior e suas características socioeconômicas.
Em todos os domicílios, estas são as informações coletadas:
1. Dados do domicílio, família, residentes: idade, gênero, escolaridade, renda,
ocupação;
2. Endereços de trabalho e de escola, e;
3. Dados de viagens realizadas no dia útil anterior à entrevista: locais de origem
e destino, modos de transporte utilizados, motivo, horários de início e fim de
viagem, e tempo de viagem.

Na pesquisa, nem todos os domicílios são pesquisados. Uma amostra é calculada
para cada zona de tráfego, nas quais os domicílios são sorteados segundo critérios
estatísticos e são visitados por pesquisadores.
Caso, por qualquer razão, não seja possível realizar a pesquisa em algum
domicílio, outro com as mesmas características e na mesma zona de tráfego é sorteado
como reposição, para garantir o número total de domicílios calculados na amostra
daquela zona.
5.1.5 Principais conceitos
Para que o levantamento dos dados seja correto e com a qualidade requerida, é
importante conhecer os principais conceitos utilizados no campo e na tabulação das
informações:
a. Zona de pesquisa ou zona de tráfego (zona O/D): unidade territorial básica

b.

c.

d.
e.

para o levantamento da origem e do destino das viagens. É a menor unidade
para a qual está garantida a validade e estatística das informações;
Viagem: deslocamento de uma pessoa, por motivo específico, entre dois
pontos determinados (origem e destino), utilizando para isso um ou mais
modos de transporte;
Viagem a pé: viagem realizada a pé da origem ao destino quando o motivo é
trabalho ou escola, independente da distância percorrida; ou quando a
distância percorrida for superior a 500 metros, para os demais motivos;
Índice de mobilidade: relação entre o número de viagens e o número de
habitantes de uma determinada área;
Modo Coletivo: abrange metrô, trem, ônibus, transporte fretado, transporte
escolar e lotação;
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f. Modo Individual: Abrange condutor de automóvel, passageiro de automóvel,
g.
h.
i.

j.
k.

táxi, motocicleta e outros;
Modo motorizado: soma das viagens por modos coletivo e individual;
Modo não motorizado: soma das viagens a pé e de bicicleta;
Modo principal: modo de maior hierarquia dentre os utilizados na mesma
viagem. Em ordem decrescente, a hierarquia é: metrô, trem, ônibus,
transportes fretados, transporte escolar, táxi, motorista de automóvel,
passageiro de automóvel, motocicleta, bicicleta, outros, a pé;
Divisão modal: distribuição percentual das viagens motorizadas entre os
modos coletivo e individual;
Taxa de motorização: número de automóveis particulares por mil
habitantes.

5.1.6 Dimensionamento da Pesquisa de Origem e Destino Domiciliar
Para a realização da pesquisa domiciliar de origem e destino do município de
Videira, foi necessário estipular a quantidade mínima de domicílios a serem
entrevistados. Para isso, foi escolhido o método de amostragem aleatória estratificada,
que consiste na divisão dos domicílios em estratos, que nesta pesquisa foram
estabelecidos de acordo com faixas de renda.
Tendo como base os dados do IBGE do Censo de 2010, foi registrada na cidade
de Videira uma população de 47.188 habitantes residentes na área urbana em um
universo de 14.255 domicílios. Para fazer a divisão em estratos, foram avaliados os 116
setores censitários (três do distrito de Anta Gorda, quatro de Lourdes e 109 de Videira)
em relação à renda.
Os estratos foram divididos com a seguinte proposta:
»
»
»
»
»

Estrato 1 - até um salário mínimo;
Estrato 2 - de um a dois salários mínimos;
Estrato 3 - de dois a cinco salários mínimos;
Estrato 4 - de cinco a 10 salários mínimos;
Estrato 5 - acima de 10 salários mínimos.

Como o censo foi realizado no ano de 2010, utilizou-se o valor do salário mínimo
vigente nesse ano de R$510,00.
Pela planilha de resultados por setor censitário da pesquisa do censo 2010
disponibilizada pelo IBGE, levantou-se a quantidade de domicílios particulares
permanentes e o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos ou
mais de idade (com rendimento) para cada setor censitário localizado em área urbana e
estes foram divididos em cada estrato equivalente. Com isso, foram obtidos os
seguintes resultados:
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Tabela 1 - Dados base (domicílios por estrato)
Estrato

Domicílios

1
2
3
4
5

5371
5589
2657
489
149
Fonte: Elaboração própria.
Dados: Censo 2010 (IBGE).

Como o censo do IBGE foi realizado em 2010, tornou-se necessário a utilização
da estimativa populacional calculada pelo Instituto e publicada em seu site que
apresenta a população em 52.066 habitantes para o ano de 2017 em Videira. Para
determinar a estimativa do número de domicílios a partir desse dado, foi utilizada a
proporção de moradores por domicílio por cada estrato.

Estrato
1
2
3
4
5
TOTAL

Tabela 2 - Atualização da população e domicílios (2017)
2010
População

Domicílios

%

47188

5371
5589
2657
489
149
14255

38%
39%
19%
3%
1%
100%

2017

População

Domicílios

52066

5926
6167
2932
540
164
15729

Fonte: Elaboração própria.
Dados: Censo 2010 (IBGE).

Para a aplicação do método de amostragem aleatória estratificada, são
necessários a média e o desvio padrão das viagens realizadas por cada estrato no local.
Como este não é um dado conhecido para o município de Videira, foram analisados os
dados da pesquisa domiciliar de origem e destino do PLAMUS (Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável da Grande Florianópolis), em 2015, e escolhidos os resultados de
Biguaçu, por ser o município da Grande Florianópolis que mais se aproxima das
características de Videira por possuir população, distribuição geográfica e
comportamento ao longo do ano mais próximas a este município.
Tabela 3 - Comparação entre os municípios de Videira e Biguaçu
Biguaçu
Videira
População no Censo 2010
58.206
47.188
População Estimada
66.558
52.066
[2017]
Área da unidade territorial
367,891 km²
384,521 km²
[2016]
Densidade demográfica
156,94 hab./km²
124,09 hab./km²
[2010]
Salário médio mensal dos trabalhadores formais
2,4
2,5
[2015]
Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE Cidades (2018).
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Como os estratos foram divididos também pelas faixas de renda, tornou-se
necessário apenas calcular a média e desvio padrão das viagens realizadas por dia, em
cada domicílio. Os resultados são mostrados na Tabela 4.
Tabela 4 - Dados da pesquisa O/D para Biguaçu

Estrato

Domicílios

Viagens

1
2
3
4
5

49
84
98
27
10

243
327
323
65
28

Viagens/Domicílio
(média)
4,96
3,89
3,3
2,41
2,8

Desvio Padrão
2,38
1,99
1,74
0,97
1,03

Fonte: Elaboração própria.
Dados: PLAMUS (2015).

A curva da Figura 14 mostra a probabilidade de obter-se a média de uma
amostra perto da média da população (μ).
Figura 14 - Teorema do Limite Central

Fonte: Adaptado de Barbetta, Reis e Bornia (2010).

O Teorema do Limite Central mostra que a variação dessa probabilidade (se2)
depende do tamanho da amostra (n) e da variação da população (s), de acordo com a
seguinte fórmula:
𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥̅ ) =

𝑠𝑠

√𝑛𝑛

Desta forma, o tamanho da amostra pode ser calculado de acordo com:
𝑛𝑛′ =

𝑠𝑠2

� )2
𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥

O tamanho da amostra, corrigido para populações pequenas de N pessoas é:
𝑠𝑠 2
2
𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠 2
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑛𝑛 =
=
=
𝑠𝑠 2
𝑛𝑛′
𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠 2 + 𝑠𝑠 2
1 + 𝑁𝑁
2
1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑁𝑁
𝑛𝑛′
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O erro padrão se é selecionado pelo nível de confiança e o grau de erro. Cada
nível de confiança relaciona-se univocamente com um valor de Z de acordo com a curva
normal padrão. Sendo a fórmula do Z Score complexa, a Tabela 5 é usada como síntese
dos valores:
Tabela 5 - Zscore

Confiança
90,00%
92,50%
95,00%
98,00%
99,00%

Zscore
1,65
1,78
1,96
2,33
2,58

Fonte: Adaptado de Barbetta, Reis e Bornia (2010).

As curvas da Figura 15 apresentam graficamente a inter-relação do erro padrão,
o nível de confiança e o erro desejados 1.
Figura 15 - Correspondência entre erro, nível de confiança e erro

Fonte: Adaptado de Barbetta, Reis e Bornia (2010).

Da Figura 15 obtém-se a seguinte equação:

Então:

𝑍𝑍 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝜀𝜀 ∗ 𝜇𝜇
𝑠𝑠𝑠𝑠 =

1

𝜀𝜀 ∗ 𝜇𝜇
𝑍𝑍

Segundo Barbetta, Reis e Bornia (2010, p. 189), a distribuição de t de Student tem a forma mais parecida com a
curva normal padrão com amostras grandes. Portanto, foi utilizado o Zscore, pois a diferença seria muito pequena e
para a determinação do t de Student seria necessário um estudo prévio à pesquisa.
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𝑛𝑛 =

𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠 2
𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠 2
𝑁𝑁 ∗ (𝑍𝑍 ∗ 𝑠𝑠)2
=
=
𝑁𝑁 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠 2 + 𝑠𝑠 2 𝑁𝑁 ∗ �𝜀𝜀 ∗ 𝜇𝜇 � + 𝑠𝑠 2 𝑁𝑁 ∗ (𝜀𝜀 ∗ 𝜇𝜇)2 + (𝑍𝑍 ∗ 𝑠𝑠)2
𝑍𝑍

A equação a seguir, por consequência, apresenta o tamanho da amostra
necessária para obter um nível de confiança (Z) tal que o resultado tenha um erro de Ɛ
em relação à média da população:
𝑛𝑛 =

𝑁𝑁 ∗ (𝑍𝑍 ∗ 𝑠𝑠)2
𝑁𝑁 ∗ (𝜀𝜀 ∗ 𝜇𝜇)2 + (𝑍𝑍 ∗ 𝑠𝑠)2

Onde:
n = tamanho da amostra total
Z = Z-score
N = unidades da população
Ɛ = erro (%)
μ = média da população
s = desvio padrão da população
𝑛𝑛𝑖𝑖 =

𝑁𝑁𝑖𝑖 ∗ (𝑍𝑍 ∗ 𝑠𝑠𝑖𝑖 )2

(𝑍𝑍 ∗ 𝑠𝑠𝑖𝑖 )2 + (𝑁𝑁𝑖𝑖 − 1)(𝜀𝜀 ∗ 𝜇𝜇𝑖𝑖 )2
𝑘𝑘

𝑛𝑛 = � 𝑛𝑛𝑖𝑖

n = tamanho da amostra total
𝑛𝑛𝑖𝑖 = tamanho da amostra do estrato i
k = número do estrato
Z = Zscore
𝑁𝑁𝑖𝑖 = população do estrato i
𝑠𝑠𝑖𝑖 = desvio padrão do estrato i
𝜀𝜀 = erro (%)
𝜇𝜇𝑖𝑖 = média da população do estrato i

𝑖𝑖

Para definição das amostras em cada estrato, foram usados os dados da Tabela
6:
Tabela 6 - Dados utilizados para definição da amostra de cada estrato

Estrato
1
2
3
4
5

Ni
5926
6167
2932
539
164

Z (90%)
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

Si
2,38
1,99
1,74
0,97
1,03

ԑ (9%)
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

µi
4,96
3,89
3,3
2,41
2,8

Fonte: Elaboração própria.

Nota-se que, para o nível de confiança, foi selecionado 90% (o que determina
que há apenas 10% de probabilidade que o verdadeiro valor do parâmetro não esteja no
intervalo de confiança). Já o grau de erro foi considerado o valor de 9% devido às
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limitações encontradas na pesquisa como algumas dificuldades com pesquisadores,
greve nacional dos caminhoneiros e a grande quantidade de domicílios, principalmente
de renda alta (estratos 4 e 5), que recusaram responder à pesquisa.
Portanto, o número de amostras encontrado é apresentado na Tabela 7:
Tabela 7 - Resultado da amostragem

Estrato
1
2
3
4
5
∑

Domicílios (2017)
5926
6167
2932
539
164
15728

Amostra (ni)
76
87
91
50
36
340

Fonte: Elaboração própria.

5.1.7 Zoneamento de Tráfego
O zoneamento de tráfego tem por finalidade agrupar áreas de similar geração de
viagens com o intuito de proporcionar a alocação e análise dos deslocamentos entre os
diferentes setores da cidade.
Para a divisão entre zonas de tráfego, foi necessário analisar o sistema viário do
município (Figura 16). Cada zona foi delimitada a partir da aglomeração de vias locais e o
acesso às vias arteriais. Com essa análise, cada distrito do município formou uma zona
de tráfego (Anta Gorda e Lourdes), e Videira foi dividida em mais 38 zonas, totalizando
40, como indicadas na Tabela 8 e na Figura 17.
Figura 16 - Sistema viário de Videira /SC

Fonte: Elaboração própria.
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Nº de
Ordem
1

Tabela 8 - Lista das Zonas de Tráfego
Nº de
Zona de Tráfego
Zona de Tráfego
Ordem
Amarante
15
Centro 2

Nº de
Ordem
29

Zona de Tráfego
Cibrazém

2

Santa Gema

16

Centro 3

30

Floresta

3

Cidade Alta

17

Matriz

31

Panazzolo

4

Carboni

18

São Cristóvão

32

Universitário 1

5

Carelli

19

Dois Pinheiros

33

Universitário 2

6

Farroupilha 1

20

São Francisco 1

34

Santa Lúcia

7

Farroupilha 2

21

São Francisco 2

35

N. S. Aparecida

8

Marafon

22

Alvorada

36

Cetrevi

9

Santos Dumont

23

Oficina

37

Anta Gorda

10

P. das Videiras

24

Vila de Carli

38

Lourdes

11

Morada do Sol

25

Sesi

39

Rio das Pedras

12

Santa Tereza 1

26

Vila Verde

40

Aeroporto

13

Santa Tereza 2

27

Campo Experimental

14

Centro 1

28

Água Verde

Fonte: Elaboração própria.

Figura 17 - Distribuição das Zonas de Tráfego

Fonte: Elaboração própria.

Para a distribuição da quantidade de domicílios a entrevistar por zona de tráfego,
procurou-se utilizar a proporção da amostra calculada para cada estrato, pela
quantidade de domicílios por estrato na respectiva zona e pelo total de domicílios no
município daquela mesma faixa. Esse cálculo foi feito com o número de domicílios
coletados pelo Censo 2010 do IBGE. Com isso, foram distribuídos em média 18
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endereços selecionados (com dois endereços reservas para cada um) para serem
visitados por cada um dos 30 pesquisadores selecionados para essa etapa do projeto.
A divisão dos endereços por estrato de renda foi feita a partir do cadastro de
endereços do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) do
município. Nele, foram multiplicadas as informações de área construída e valor venal do
metro quadrado de cada domicílio e retirado um índice que serviu como base para
agrupamento de estratos de renda na mesma proporção apresentada pelos dados do
Censo 2010 do IBGE.
5.1.8 Formulários da Pesquisa de Origem-Destino Domiciliar
Os questionários elaborados pela equipe técnica e utilizados na aplicação da
pesquisa foram divididos em três blocos.
No primeiro bloco são anotadas informações de controle sobre as visitas e
coletadas informações para caracterização dos domicílios e dos moradores, tais como:
»
»
»
»
»
»
»
»

Número da família;
Tipo de domicílio;
Condição de moradia (domicílio próprio, alugado, cedido, ocupado);
Quantidade de bicicletas;
Quantidade de veículos na família e ano de fabricação destes;
Situação familiar (responsável, cônjuge, filho, parente, etc.);
Idade, sexo e grau de instrução;
Condição de atividade (se trabalha, se não trabalha, se trabalha e estuda, se nunca
trabalhou, etc.);
» Condição de renda e valor (tem ou não tem renda própria);
» Restrições de mobilidade (pessoa possui alguma limitação e se realiza menos
deslocamentos devido a ela).

No segundo bloco são caracterizados os dois principais motivos de viagem
considerados pela pesquisa: escola e trabalho. Nesse sentido, este bloco apura o
endereço da escola e de trabalho(s) de cada morador que declarou no bloco anterior
que estuda regularmente ou trabalha. Os dados coletados foram:
Escola
» Endereço;
» Ponto de referência;
» Tipo de escola (particular ou pública).

Trabalho
»
»
»
»

Endereço;
Ponto de referência;
Trabalho = residência (se a pessoa trabalha na própria residência);
Setor de atividade (comércio, construção civil, agrícola, serviços, etc.);
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» Vínculo empregatício (assalariado com ou sem carteira de trabalho assinada,
autônomo, empregador, etc.).

O terceiro bloco é o que forneceu os dados necessários para a elaboração da
matriz de origem e destino do município. Esta parte do questionário é base para captar
informações de cada uma das viagens realizadas por todos os moradores do domicílio
que realizaram pelo menos uma viagem no último dia útil ao da entrevista,
independentemente do motivo ou do modo de transporte utilizado. Os
questionamentos abordados foram:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Endereço da Origem (Rua, número e Bairro);
Horário de saída;
Tempo a pé da origem até o transporte (minutos);
Endereço do Destino (Rua, número e Bairro);
Por que foi para o endereço de destino [motivo da viagem] (trabalho, escola, saúde,
residência, etc.);
Duração da viagem (minutos);
Modo de transporte utilizado (ônibus, caminhão, bicicleta, a pé, etc.);
Forma de estacionamento [caso tenha ido de carro] (via pública gratuita, via pública
paga, estacionamento pago, etc.);
Por que viajou a pé ou de bicicleta (pequena distância, valor elevado de passagem
de ônibus, não possui atendimento de ônibus no trajeto específico, para realizar
atividade física, etc.).

Os três blocos que compõem o questionário da pesquisa domiciliar de origem e
destino são apresentados na Figura 18, Figura 19 e Figura 20.
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Figura 18 - Bloco 1 do questionário da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

Figura 19 - Bloco 2 do questionário da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

.
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Figura 20 - Bloco 3 do questionário da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

Levantamento de Informações
As pesquisas de origem e destino domiciliares foram realizadas em quase todas
as zonas de tráfego do município de Videira, com exceção de Santa Lúcia e Aeroporto,
que não tiveram proporção suficiente para ter pelo menos um endereço entrevistado.
Estavam previstas as datas de 19, 20, 26 e 27 de maio para a realização do
trabalho, com possível prorrogação de 02 e 03 de junho, de forma a se obter a amostra
estatística determinada para validação dos resultados. Porém, devido à greve nacional
dos caminhoneiros, fato que afetou o abastecimento e circulação de mercadorias e
pessoas em todo o país, a pesquisa teve que ser adiada uma vez que os deslocamentos
dos cidadãos não correspondiam aos tipicamente realizados no município.
A continuação das pesquisas se deu nos finais de semana seguintes à greve, com
término das entrevistas somente no dia 2 de julho, pois alguns pesquisadores tiveram
problemas em concluir a lista de endereços à visitar, fato que levou à contratação de um
pesquisador adicional para a realização das pesquisas restantes.
A amostragem da pesquisa foi de 385 entrevistas realizadas em 38 zonas de
tráfego realizadas nos finais de semana, mas coletando informações sobre as viagens do
último dia útil antes da entrevista. Na Tabela 9, é apresentada a distribuição de
entrevistas por estrato em cada zona de tráfego. É possível verificar que não foi possível
atingir o mínimo de amostra por cada estrato, mas foi alcançado o valor global

VOLUME I – DIAGNÓSTICO

81

necessário para validação da pesquisa. Isso ocorreu por dificuldades em conseguir que
endereços de estratos maiores aceitassem responder as perguntas do questionário.
Tabela 9 - Amostra entrevistada por zona de tráfego e estrato
Estratos
Zonas
1
2
3
4
5
12
5
0
0
0
Amarante
1
6
0
0
0
Santa Gema
8
4
2
0
0
Cidade Alta
2
2
2
0
0
Carboni
3
2
0
0
0
Carelli
6
5
6
1
2
Farroupilha 1
3
2
1
0
0
Farroupilha 2
9
3
2
0
1
Marafon
6
2
1
0
0
Santos Dumont
0
0
0
0
1
P. das Videiras
0
1
2
1
1
Morada do Sol
1
2
2
0
1
Santa Tereza 1
3
5
5
2
1
Santa Tereza 2
1
1
2
1
0
Centro 1
2
2
6
3
3
Centro 2
0
0
6
1
6
Centro 3
3
5
8
4
6
Matriz
2
2
2
0
0
São Cristóvão
2
2
2
1
1
Dois Pinheiros
1
2
2
0
0
São Francisco 1
2
0
2
0
0
São Francisco 2
3
4
4
2
1
Alvorada
6
1
1
0
0
Oficina
13
9
3
0
0
Vila de Carli
3
3
2
0
0
Sesi
5
1
0
0
0
Vila Verde
3
2
1
0
0
C. Experimental
4
0
0
0
0
Água Verde
7
6
0
0
0
Cibrazém
3
5
4
1
1
Floresta
8
4
3
0
0
Panazzolo
2
1
4
0
0
Universitário 1
4
5
3
3
3
Universitário 2
0
0
0
0
0
Santa Lúcia
2
2
1
0
0
N. S. Aparecida
0
2
0
0
0
Cetrevi
9
0
0
0
0
Anta Gorda
7
0
0
0
0
Lourdes
6
6
2
0
0
Rio das Pedras
0
0
0
0
0
Aeroporto
Total Geral

152

104

81

Fonte: Elaboração própria.

20

28

Total Geral
17
7
14
6
5
20
6
15
9
1
5
6
16
5
16
13
26
6
8
5
4
14
8
25
8
6
6
4
13
14
15
7
18
0
5
2
9
7
14
0
385
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5.2

MATRIZ DE ORIGEM E DESTINO

5.2.1

Expansão de dados pesquisados

Como as pesquisas de deslocamentos se deram por amostragem, para o cálculo
da matriz de origem e destino foi necessário expandir os dados das entrevistas, com a
finalidade de representar os deslocamentos realizados pela totalidade de domicílios no
município. Desta forma, foi utilizada a expressão a seguir:
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

Onde:

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄

CoEAP: Coeficiente de expansão da amostra pesquisada para a zona e estrato
pesquisado;
QDC: Quantidade de domicílios na zona de tráfego e estrato pesquisada, obtido
pelos dados do Censo 2010 (IBGE);
QAP: Quantidade de amostras na zona de tráfego e estrato pesquisada.
Os coeficientes encontrados para cada zona de tráfego e estrato estão
apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 - Coeficientes de expansão utilizados

Zonas de
Tráfego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Estratos
1
49,38
147,86
47,03
17,66
21,33
29,61
45,61
14,84
28,14
18,39
55,17
50,21
44,69
34,21
39,17
11,22
42,30
47,45
35,86
47,45
13,79
24,64
43,59

2
57,82
27,77
73,93
27,03
38,62
43,03
76,69
67,31
93,24
26,48
79,45
52,69
49,10
51,86
97,10
26,48
40,61
57,38
54,07
42,48
11,03
40,83
87,17

3
7,06
9,20
41,38
13,79
13,24
19,31
52,97
48,00
65,10
9,75
29,24
36,14
35,42
33,66
32,74
28,32
25,10
32,55
47,45
35,31
10,48
27,03
22,07

4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,24
0,00
12,14
0,00
0,00
16,55
0,00
13,24
14,34
20,60
56,28
15,72
0,00
25,38
0,00
0,00
14,34
0,00

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,86
0,00
5,52
0,00
1,84
5,52
3,86
8,28
0,00
3,68
3,68
4,78
0,00
5,52
0,00
0,00
5,52
0,00

83

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

37,60
48,18
43,03
50,76
22,07
40,35
50,02
40,41
36,69
37,10
2,39
32,00
6,07
47,45
57,85
45,43
0,00

48,92
72,46
79,45
56,28
11,86
57,56
53,19
102,62
118,62
44,69
12,14
23,17
4,97
0,00
0,00
52,78
0,00

38,99
47,45
0,00
30,90
2,21
13,43
41,66
34,57
25,10
44,87
0,00
25,38
0,00
0,00
0,00
35,86
5,52

0,00
5,52
0,00
0,00
0,00
0,00
38,62
0,00
7,72
11,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,62
0,00
0,00
2,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fonte: Elaboração própria.

5.2.2 Matriz de origem e destino
Após a expansão dos dados, os novos valores foram inseridos na matriz de
origem e destino, como mostrado na Figura 21. Em seguida, foram elaborados mapas
para elucidar os deslocamentos no município e seus motivos.
Analisando a matriz de origem e destino, alguns comportamentos já ficam
evidentes, como o fato de que a maioria dos deslocamentos têm como atração e
produção para zona Centro 2. Somando todas as viagens para as três zonas que
delimitam o centro, fica ainda mais clara a concentração de viagens com origem e
destino para essa área da cidade. Também é necessário destacar a grande quantidade
de deslocamentos realizados internamente na zona Centro 2.
O bairro de Amarante, que é o segundo mais populoso segundo os dados do
Censo 2010 do IBGE, teve a segunda maior taxa de deslocamentos internos do
município. Outros bairros que também se destacam em relação a viagens realizadas
com origem e destino no próprio bairro são: Cibrazém, Vila de Carli, Oficina e Rio das
Pedras.
Os bairros que tiveram origem de grande parte das viagens são: Centro, Vila de
Carli, Universitário, Cibrazém, Flor esta, Farroupilha e Alvorada.
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Figura 21 - Matriz de origem e de destino

Fonte: Elaboração própria.
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5.3

ÍNDICE DE MOBILIDADE

A partir da elaboração da matriz de origem e destino com a expansão dos
dados, chegou-se a um número total de 75.098 viagens por dia, e o Índice de
Mobilidade foi calculado a partir da expressão:
𝐼𝐼𝐼𝐼 =

Onde:

𝑄𝑄𝑄𝑄
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

IM =taxa de mobilidade;
QV =quantidade de viagens;
Hab = nº de habitantes no município.
Quantidade de Viagens População (2017) Índice de Mobilidade
75.098
52.066
1,44
Tabela 11 - Comparação de IM

CIDADE 2
ANTP

ÍNDICE DE MOBILIDADE

b

1,34
a

1,44

Palhoça/SCc

1,55

Florianópolis/SCc

1,85

Ribeirão Preto/SPd

1,89

Videira/SC

c

1,98

São José/SCc

2,14

Santa Maria/RSe

2,30

Biguaçu/SC

Fonte: Elaboração própria.

A partir da Tabela 11, pode-se verificar que a quantidade de viagens realizadas
pelos habitantes de Videira encontra-se baixa se comparada com municípios como São
José, Biguaçu e Palhoça. Mas, ao comparar com o IM médio de cidades com 60 a 100
mil habitantes (1,34), percebe-se um valor superior, indicando que as pessoas se
deslocam em taxas bastante significativas na cidade em relação a cidades de mesmo
porte.

2a

Elaboração própria;
Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2018);
C
Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis – PLAMUS (2015);
d
Plano de Mobilidade Urbana de Ribeirão Preto/SP (2012);
e
Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Santa Maria/RS (2013).
b
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Como Videira possui uma influência forte da área rural, foram separadas as
viagens e população de Anta Gorda e Lourdes (que possuem características
fortemente agrícolas) para analisar a diferença dos índices de mobilidade da área rural
e da urbana. O resultado é apresentado na Tabela 12.
Tabela 12 - Índice de Mobilidade Urbano e Rural

Urbano
49.313
72.032
1,46

População (2017)
Quantidade de Viagens
Índice de Mobilidade

Rural
2.753
3.067
1,11

Fonte: Elaboração própria.

Ao analisar a tabela acima, pode-se verificar que o IM é bastante baixo para a
área rural, porém, por causa da pequena população, esse resultado influencia pouco
no IM urbano, aumentando-o apenas 0,02 pontos.
5.4

MOTIVAÇÃO DE VIAGEM

Entre as informações coletadas pela pesquisa domiciliar de origem e destino,
uma delas foi a motivação pela qual fez a pessoa realizar a vigem. Esse dado é
importante para poder quantificar os principais motivos de deslocamento e ter o
entendimento do porquê das pessoas estarem deslocando-se.
A partir dos dados levantados pelo estudo, foi possível identificar que a maioria
dos deslocamentos realizados pelo motivo residência (44%), o que era esperado, visto
que as pessoas retornam para suas residências depois do trabalho, estudo ou outra
atividade. A segunda motivação mais frequente no município é o trabalho com 27%,
seguido pela escola com 12%. Estes dados podem ser verificados na Tabela 13 e
Gráfico 12.
Tabela 13 - Motivo das viagens

Motivo das viagens
Residência
Trabalho
Escola/educação
Motivo pessoal/lazer
Compras
Saúde

Nº de viagens
33366
20427
8722
7302
3338
1844

%
44%
27%
12%
10%
4,4%
2,5%

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 12 - Motivo das viagens
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fonte: Elaboração própria.

Retirando a residência como um dos motivos e fazendo a distribuição da
proporção, a motivação a trabalho se destaca com taxa próxima a metade dos
deslocamentos realizados (Tabela 14). Seguindo o motivo trabalho, os deslocamentos
por educação e motivo pessoal/lazer aparecem com 20% e 18% respectivamente.
Tabela 14 - Motivo das viagens sem o destino residência

Motivo das viagens
Trabalho
Escola/educação
Motivo pessoal/lazer
Compras
Saúde

Nº de viagens
20427
8722
7302
3338
1844

%
49%
20%
18%
8%
4%

Fonte: Elaboração própria.

Foi levantada, também, a distribuição das viagens por bairro, divididas pelos
interesses. Neste estudo, as viagens com destino ou origem na área externa da área
urbana do município foram nomeadas como “Externo” junto ao ponto cardeal da sua
localização em relação ao centro de Videira. Por exemplo: a cidade de Iomerê foi
colocada no grupo Externo Oeste.
Pela Tabela 15 pode-se verificar que o Centro é o bairro com maior atração por
viagens para o trabalho, seguido por Alvorada e Rio das Pedras, respectivamente.
Tabela 15 - Atração de trabalho por bairro

BAIRRO

TRABALHO

BAIRRO

TRABALHO

Centro
Alvorada
Externo Oeste
Rio das Pedras
Santa Tereza
Floresta
Cidade Alta
Externo Sul

37,2%
7,1%
5,1%
4,2%
4,1%
3,9%
3,8%
3,4%

Farroupilha
Santos Dumont
Marafon
Lourdes
Santa Lúcia
Água Verde
P. das Videiras
Carboni

1,3%
1,2%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
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Matriz
N. S. Aparecida
Oficina
Vila de Carli
Anta Gorda
C. Experimental
Externo Norte
Universitário
Dois Pinheiros
Santa Gema
São Cristóvão

2,9%
2,6%
2,5%
2,3%
2,1%
2,1%
2,0%
1,7%
1,7%
1,5%
1,4%

Morada do Sol
Panazzolo
Vila Verde
Sesi
Amarante
Externo Leste
Cetrevi
Aeroporto
Carelli
Cibrazém
São Francisco

0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Fonte: Elaboração própria.

Já pelo motivo de estudo, a Tabela 16 apresenta que o bairro Universitário
desponta como o principal para atração a fins de estudo. Floresta, Centro, Campo
Experimental e Cibrazém vêm em seguida com valores acima de 9%, o que demonstra
que esse motivo de viagem tem destinos mais espalhados pelo município.
Tabela 16- Atração de estudo por bairro

BAIRRO

ESTUDO

BAIRRO

ESTUDO

Universitário
Floresta
C. Experimental
Centro
Cibrazém
Amarante
Farroupilha
Dois Pinheiros
São Cristóvão
Matriz
Vila de Carli
Anta Gorda
Santa Tereza
Alvorada
Santa Gema
Vila Verde
Cidade Alta
Panazzolo
Carelli

15,9%
11,1%
9,8%
9,7%
9,2%
6,5%
5,9%
4,0%
3,6%
3,1%
2,8%
2,7%
2,3%
2,3%
2,2%
1,6%
1,5%
1,1%
1,1%

Oficina
Água Verde
Lourdes
Marafon
N. S. Aparecida
Externo Leste
Santa Lúcia
Aeroporto
Carboni
Cetrevi
Externo Norte
Externo Oeste
Externo Sul
Morada do Sol
P. das Videiras
Rio das Pedras
São Francisco
Sesi
Santos Dumont

1,0%
1,0%
0,7%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 17 - Atração de compras por bairro

BAIRRO

COMPRAS

BAIRRO

COMPRAS

Centro
Dois Pinheiros
Floresta
Santa Tereza
Universitário
Vila de Carli
Farroupilha
Cibrazém
Amarante
Alvorada
São Cristóvão
Santos Dumont
Externo Norte
Aeroporto
Água Verde
Anta Gorda
C. Experimental
Carboni
Carelli

61,6%
9,4%
6,2%
5,3%
4,2%
3,6%
2,1%
2,1%
1,5%
1,4%
1,4%
0,8%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Cetrevi
Cidade Alta
Externo Leste
Externo Oeste
Externo Sul
Lourdes
Marafon
Matriz
Morada do Sol
N. S. Aparecida
Oficina
Panazzolo
P. das Videiras
Rio das Pedras
Santa Gema
Santa Lúcia
São Francisco
Sesi
Vila Verde

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Fonte: Elaboração própria.

Para as atividades de compras e relacionadas à saúde, a concentração de
deslocamentos feitos para o Centro ultrapassa 60%, assim como mostra as Tabelas
Tabela 17 e Tabela 18.
Para os motivos pessoais/lazer, a Tabela 19 mostra que há uma alta
porcentagem de deslocamentos para o Centro com esse fim, mas há uma maior
distribuição de destinos comparada aos outros motivos.
Tabela 18 - Atração de saúde por bairro

BAIRRO

SAÚDE

BAIRRO

SAÚDE

Centro
São Cristóvão
Marafon
Externo Sul
Matriz
Vila de Carli
Santa Tereza
São Francisco
Aeroporto
Água Verde
Alvorada
Amarante
Anta Gorda
C. Experimental
Carboni

65,5%
9,3%
8,8%
5,6%
5,4%
2,1%
2,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Dois Pinheiros
Externo Leste
Externo Norte
Externo Oeste
Farroupilha
Floresta
Lourdes
Morada do Sol
N. S. Aparecida
Oficina
Panazzolo
P. das Videiras
Rio das Pedras
Santa Gema
Santa Lúcia

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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Carelli
Cetrevi
Cibrazém
Cidade Alta

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Santos Dumont
Sesi
Universitário
Vila Verde

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 19 - Atração por motivos pessoais/lazer por bairro

BAIRRO

MOTIVOS
PESSOAIS/LAZER

BAIRRO

MOTIVOS
PESSOAIS/LAZER

Centro
Externo Sul
Morada do Sol
Alvorada
Dois Pinheiros
Matriz
Vila de Carli
Santa Tereza
Universitário
Farroupilha
Floresta
Externo Oeste
Rio das Pedras
Cidade Alta
Oficina
Cibrazém
Água Verde
São Cristóvão
Sesi

28,7%
6,7%
6,4%
6,0%
5,8%
5,1%
4,6%
4,2%
3,6%
3,4%
3,1%
2,7%
2,7%
2,4%
2,4%
1,7%
1,7%
1,3%
1,2%

Carboni
N. S. Aparecida
Externo Leste
Santa Lúcia
C. Experimental
Externo Norte
Cetrevi
Santos Dumont
Aeroporto
Amarante
Anta Gorda
Carelli
Lourdes
Marafon
P. das Videiras
Santa Gema
São Francisco
Vila Verde
Panazzolo

1,2%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
0,6%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Fonte: Elaboração própria.

5.5

TEMPO DE VIAGEM

Com a pesquisa domiciliar, também foi possível identificar o tempo médio
percorrido pelas viagens por cada modo de transporte. Para isso, foi feita a
comparação entre os modos a pé, bicicleta, motocicleta, táxi, automóvel (com a média
entre condutor e passageiro) e ônibus municipal.
Pelo Gráfico 13 e Tabela 20, é possível verificar que o automóvel só perde para
a moto em tempo médio das viagens e o modo de transporte que possui o tempo mais
elevado é o transporte público urbano. Em números absolutos, a diferença de seis
minutos entre ônibus e carro pode não parecer tão elevada, mas as viagens de ônibus
levam em média 45% de tempo a mais do que as viagens de carro, dado que pode
explicar a preferência municipal pelo modo individual motorizado. Esta questão é
explorada mais profundamente no próximo tópico.
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Gráfico 13 - Tempo médio de viagem por modo (minutos)
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Fonte: Elaboração própria.

Tabela 20 - Tempo de viagem por modo de transporte

Modo de Transp.

Tempo médio (min)

Variação em relação ao auto

Ônibus
Auto
Táxi
Moto
Bicicleta
A pé

19,2
13,2
15,0
11,1
16,5
16,4

45%
0%
13%
-16%
25%
24%

Fonte: Elaboração própria.

5.6

REPARTIÇÃO MODAL

A repartição modal serve para quantificar a proporção da utilização dos modos
de transporte nos deslocamentos dos habitantes do município. Na Figura 22 é
apresentada uma divisão entre modo de transporte motorizado e não motorizado.
Figura 22 - Divisão dos modos de transporte

Fonte: Elaboração própria.
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Para fazer a comparação dos dados de Videira com outros municípios, foi
utilizada a média nacional de cidades com número de habitantes entre 60 e 100 mil,
elaborada pela ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) e apresentada no
documento “Sistema de Informações da Mobilidade Urbana – Relatório geral 2016”.
A partir da comparação dos dados da Figura 23 verifica-se que grande parte dos
deslocamentos diários da cidade é realizada por automóveis, e seu valor está 34
pontos acima da média nacional levantada pela ANTP, aproximadamente 2,5 vezes
maior. O transporte coletivo (que engloba os modos ônibus municipal, van/lotação,
transporte escolar e fretado) apresentou resultado bem abaixo do valor da ANTP,
chegando pouco acima da metade do valor médio no país, e o ônibus municipal
representa metade da estimativa, com apenas 4,5%.
Os deslocamentos realizados a pé representam um quarto do total de viagens,
mas atingem pouco mais da metade da média nacional para este modo. As viagens de
bicicleta somaram apenas um quinto do que é esperado para um município desse
porte, e os deslocamentos de motocicleta são bem semelhantes ao valor nacional.
Na Tabela 21 foi feita a comparação entre diferentes modos de transporte em
relação ao número de viagem em dia útil e o índice de mobilidade. Pelos resultados
apresentados, as viagens realizadas por condutor de automóvel somaram 42,4% dos
resultados. Se somadas as viagens por passageiros de automóvel, o total de viagens
por automóvel alcança 56,2%.
Tabela 21 - Comparação entre os diferentes modos de transporte

Aglomerado de Modo
Modo Principal
Viagens Dia Útil
Motorizado Individual
Condutor de auto
31.856
Não Motorizado
A pé
18.592
Motorizado Individual
Passageiro Auto
10.393
Motorizado Individual
Moto
4.909
Motorizado Coletivo
Ônibus Municipal
3.392
Motorizado Coletivo
Van/lotação
2.053
Motorizado Coletivo
Transp. Escolar
2.021
Não Motorizado
Bicicleta
721
Motorizado Individual
Caminhão
495
Outros
Outros
345
Motorizado Coletivo
Transp. Fretado
151
Motorizado Coletivo Ônibus Intermunicipal
98
Motorizado Individual
Táxi
54
Total Geral
75.098

%
42,4%
24,8%
13,8%
6,5%
4,5%
2,7%
2,7%
1,0%
0,7%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
100%

IM (viagens/hab)
0,61
0,36
0,20
0,09
0,07
0,04
0,04
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
1,44

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 23 - Divisão modal das viagens

Fonte: ANTP (2018).

A Tabela 22 traz os resultados a partir dos aglomerados de modo de transporte.
O modo motorizado individual é responsável por quase dois terços dos deslocamentos
realizados no município.
Tabela 22 – Comparação entre aglomerados de modos de transporte
Aglomerado
Viagens Dia Útil
%
IM (viagens/hab)
Motorizado Individual
47.707
63,5%
0,92
Não Motorizado
19.313
25,7%
0,37
Motorizado Coletivo
7.734
10,3%
0,15
Outros
345
0,5%
0,01
Total Geral
75.098
100%
1,44
Fonte: Elaboração própria.

Pelo levantamento de informações realizado na pesquisa O/D, foi possível
estimar a quantidade de bicicletas no município. A partir disto, realizou-se uma
comparação entre a quantidade de habitantes por veículo em relação à bicicleta,
motocicleta e ao carro (esses dois últimos com dados coletados no site do DETRAN/SC
(Departamento de Trânsito de Santa Catarina), referentes à frota de julho de 2018). A
densidade de cada tipo de veículo é apresentada na Tabela 23 e no Gráfico 184.
Tabela 23 – Densidade de diferentes tipos de veículos
Densidade
Modo de Transporte
3
(habitantes/veículo)
b
Carro
2,31
b
Motocicleta
5,85
a
Bicicleta
10,55
Fonte: Elaboração própria.

3
a
b

Elaboração própria;
Frota de veículos por município (mensal) – DETRAN/SC – Julho/2018.
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Gráfico 14 – Densidade de diferentes tipos de veículos
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Fonte: Elaboração própria.

Os dados apresentados relatam que a menor densidade (habitantes/veículo)
registrada entre os três modos de transporte é a do carro, seguida por motocicleta e
pela bicicleta, com 2,53 vezes mais carros do que motos e 4,56 vezes mais carros do
que bicicletas.
Ao comparar a quantidade de veículos com as viagens realizadas pelos modos
de transporte carro, moto, e bicicleta, é possível analisar pelo índice de viagens por
veículo, na Tabela 24, que o automóvel possui maior frequência de viagens, o que
corrobora com a preferência de deslocamentos por modo motorizado individual
privado.
Tabela 24 - Viagens por veículo

Veículos
Viagens
Viagens/Veículo

Auto
22.500
42.249
1,88

Moto
8.904
4.909
0,55

Bicicleta
4.934
721
0,15

Fonte: Elaboração própria.

5.7

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

Para melhor visualização das viagens no município, foram feitos mapas de fluxo
de deslocamento com os dados da matriz de origem e destino e um mapa de principal
motivo de atração por bairro.
A Figura 24 apresenta o mapa de fluxo da cidade de Videira e indica os
deslocamentos dentro das zonas de tráfego e entre zonas diferentes. Nela, podemos
identificar grande quantidade de viagens internas nos bairros Amarante, Cibrazém e
Anta Gorda. Entre os deslocamentos entre as zonas, o principal eixo para fora da área
central foi entre o Centro e Rio das Pedras.
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Na análise da área central, a Figura 25 mostra que a zona Centro 2 também
teve alta taxa de deslocamentos internos. Há bastantes deslocamentos das zonas de
tráfego próximas para o Centro, mostrando que este é o principal polo de atração de
viagens do município.
Para a análise de deslocamentos a trabalho no município, a Figura 26 relata que
ao considerar deslocamentos internos, Anta Gorda, Santa Gema e Rio das Pedras
possuem alta taxa, seguidos por Santos Dumont, Marafon, Centro 2 e Vila de Carli. Nas
viagens realizadas entre zonas, grande parte dos deslocamentos é feita da área central
para o Rio das Pedras. Há também alta taxa de deslocamento entre os pares de bairros
Alvorada-Vila de Carli e Cibrazém-Centro.
A Figura 27 mostra o fluxo de deslocamentos com a motivação de compras.
Nela, podemos verificar que o Centro é o bairro com maior influência nesse quesito
(por possuir vias com comércio, como a XV de Novembro e a Saul Brandalise, e o
shopping da cidade), tendo bastantes conexões com bairros como Floresta, Santa
Tereza, Panazzolo e Matriz. Em questão de viagens internas, a zona de tráfego Centro
2 teve o maior índice, seguida de Floresta, Cibrazém e Vila de Carli.
Para o motivo saúde foi elaborada a Figura 28, que mostra grande participação
do Centro, com atração e produção de viagens a bairros próximos e deslocamentos
internos, em razão da existência, nesta região, de hospitais, clínicas médicas,
farmácias, entre outros. Há grande participação nesses deslocamentos os bairros
Amarante e Sesi. O Bairro Vila de Carli possui considerável quantidade de viagens
internas e para o Bairro São Cristóvão, possivelmente por existir, respectivamente
nesses dois locais, unidade de estratégia de saúde da família e posto de assistência
médica.
O mapa de fluxo para deslocamento a lazer e motivos pessoais (Figura 29)
demonstra um maior espalhamento das viagens. O Centro atrai algumas viagens, mas
apenas de bairros mais próximos. As maiores taxas de viagens são entre Universitário 1
e Morada do Sol, entre as três zonas que compõem o Centro e entre Centro 2 e
Alvorada. Nos deslocamentos internos, se destacam a zona Centro 2 e, em seguida,
Vila de Carli e Oficina.
O último mapa (Figura 30) avalia o principal motivo de atração de viagem para
cada bairro. É possível verificar que o bairro São Francisco é o único em que a principal
atração é por motivo de saúde. Nos bairros Cetrevi, Sesi, Dois Pinheiros e Morada do
Sol, a principal atração foi por viagem a lazer. Para a questão de estudos, destacam-se
os bairros Amarante, Universitário, Carelli, Farroupilha, Cibrazém, Floresta, Vila Verde,
Campo Experimental e São Cristóvão. Por fim, pelo motivo de trabalho, os bairros que
se destacam são: Centro, Alvorada, Rio das Pedras, Santa Tereza, entre outros.
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Figura 24 - Mapa de deslocamentos com dados da matriz OD

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 25 - Mapa central de deslocamentos com dados da matriz OD

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 26 - Mapa de deslocamentos a trabalho com dados da matriz OD

Fonte: Elaboração própria.

DIAGNÓSTICO

99

Figura 27 - Mapa de deslocamentos com motivação de compras a partir de dados da matriz OD

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 28 - Mapa de deslocamentos por motivo de saúde com dados da matriz OD

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 29 - Mapa de deslocamentos por motivo de lazer com dados da matriz OD

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 30 - Mapa de principal atração por bairro

Fonte: Elaboração própria.
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6 Pedestres
Favorecer a acessibilidade e a mobilidade de pedestres, incluindo as pessoas com
deficiência, usuários mais vulneráveis no sistema de transportes, é uma ação promotora
de justiça e igualdade. A adoção de medidas facilitadoras à locomoção de pedestres
deve ser ampla, capaz de torná-los menos expostos às externalidades negativas
produzidas pelo trânsito, tais como acidentes e diversos tipos de poluição ambiental.
O andar é o mais simples e barato meio de transporte humano. Usualmente,
considera-se o andar como um meio secundário, complementar aos demais modos. No
entanto, partindo da noção de que todo deslocamento depende, em algum momento,
do modo a pé, e que este é o único modo capaz de começar e terminar sozinho um
deslocamento, cabe aqui uma inversão de conceito: andar é o meio de transporte mais
importante, sendo os demais modos extensores e complementares do andar,
maximizando-o (VASCONCELLOS, 2001).
As viagens não motorizadas (a pé ou por bicicleta) oferecem vários benefícios
para uma comunidade, incluindo economia nos custos de transporte, melhoria na
qualidade de vida, redução dos impactos ambientais e maior equidade de acesso às
atividades urbanas (HANDY et al., 2002).
A mudança dos padrões de deslocamento dos habitantes através do uso de
modos de transporte ativos é crucial para a construção de centros urbanos com padrões
de qualidade de vida mais elevados. Esses modos podem ser elementos importantes de
reordenação e reconfiguração do espaço urbano, além de serem vetores de melhoria
ambiental (INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE, 2010).
É seguindo esses princípios que este capítulo irá estudar a condição das
infraestruturas existentes para a locomoção de pedestres no município e assim,
subsidiar a proposição de um modelo que vise à melhoria das condições existentes.
6.1

CAMINHABILIDADE

Vizinhanças amigáveis ao pedestre têm seu desenvolvimento baseado na escala
humana e visam estimular a caminhada e o ciclismo como formas primordiais de
transporte. A compacidade (propriedade de ser compacto) das atividades e o uso misto
são importantes para possibilitar o incremento das viagens internas. A redução das
distâncias, a segurança nas ruas, o cenário agradável e a melhor qualidade do ar local
cooperam para que algumas viagens, ora feitas pelo automóvel, sejam substituídas pela
caminhada.
Portanto, são fatores relevantes para as escolhas de viagens em uma vizinhança
que busca a mobilidade dos modos não motorizados: (1) uso misto do solo urbano; (2)
densidade/compacidade das atividades; (3) disponibilidade e qualidade da
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infraestrutura para pedestres e ciclistas (calçada, ciclovia); (4) disponibilidade e
qualidade dos serviços de transporte público; (5) conectividade das ruas; (6)
proximidade dos destinos; (7) trabalho e estudo na vizinhança; (8) características
tipológicas do lugar; (9) atributos de desenho urbano tais como quadras mais curtas e;
(10) áreas verdes.
As comunidades caminháveis são vizinhanças urbanas que apoiam o caminhar
como uma parte importante do cotidiano das pessoas, e com base nisso visam torná-lo
um modo eficiente e prazeroso. Caminhabilidade é o substantivo utilizado para
caracterizar cidades, vizinhanças e ruas que possuem a qualidade de serem boas para
caminhar.
Nem todas as regiões e vias urbanas têm o mesmo nível de caminhabilidade.
Contudo, entre espaços tipicamente dos pedestres e espaços tipicamente dos veículos
automotores há uma gama de espaços urbanos de circulação nos quais se deve
compatibilizar o uso destes e de outros modos.
São nas vias urbanas que se encontram os maiores conflitos, conflitos estes que
muitas vezes se resolvem não de forma ideal, mas com base em prioridades. E são essas
prioridades que devem ser elencadas. Na Figura 31 verifica-se uma relação entre
prioridade e custo dos diversos sistemas de transporte, onde, a prioridade do sistema se
mostra inversamente proporcional ao custo demandado para implantação de sua
infraestrutura.
Figura 31 - Relação prioridade x custo dos modos de transportes

Fonte: Adaptado de GDCI – Global Designing Cities Initiative (2016).
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6.2

ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE

Pesquisas recentes mostram como a compreensão e estudo de cidades do ponto
de vista da caminhabilidade podem se beneficiar de ferramentas usadas para medir e
qualificar o espaço urbano. Sob essa perspectiva, diferentes abordagens foram
desenvolvidas para criar índices de caminhabilidade com a função de avaliar as
condições de espaços urbanos para o uso do pedestre.
Neste estudo, utiliza-se a metodologia sugerida pelo Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento (ITDP Brasil), o Índice de Caminhabilidade (ICam) 4. A
versão 2.0 do ICam é composta por 15 indicadores agrupados em seis diferentes
categorias (Quadro 2). Cada uma delas incorpora uma dimensão da experiência do
caminhar. As categorias definidas são consideradas lentes necessárias para a avaliação
da caminhabilidade, e são utilizadas como parâmetros centrais de referência para a
avaliação, definindo a distribuição da pontuação.

Quadro 2 - Índice de Caminhabilidade (Categorias, indicadores e métricas)
ÍNDICE DE CAMINHABILIDADE
MÉTRICA

PAVIMENTAÇÃO

Existência de pavimentação na calçada e suas condições de
implantação e manutenção.

LARGURA

Largura da faixa de circulação da calçada e adequação ao
fluxo de pedestres existente.

DIMENSÃO DA QUADRA

A extensão lateral da quadra (equivalente ao segmento de
calçada).

DISTÂNCIA A PÉ AO
TRANSPORTE

Distância percorrida a pé (em metros) até a estação mais
próxima de transporte de média ou alta capacidade ou
outros sistemas de transporte público coletivo.

FACHADAS FISICAMENTE
PERMEÁVEIS

Número médio de entradas e acessos de pedestres por
cada 100 metros de face de quadra.

DISTÂNCIA A PÉ AO
TRANSPORTE

Porcentagem da extensão da face de quadra com conexão
visual com as atividades no interior dos edifícios.

USO PÚBLICO DIURNO E
NOTURNO

Número médio de estabelecimentos e áreas públicas com
uso público diurno e noturno por cada 100 metros de face
de quadra.

ATRAÇÃO

CALÇADA

INDICADOR

MOBILIDADE

CATEGORIA

4

Ferramenta para cálculo do Índice de Caminhabilidade (ICam), versão 2.0, desenvolvida pelo ITDP Brasil (Instituto de
Políticas de Transporte e Desenvolvimento), em dezembro de 2017.
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Porcentagem do total de pavimentos com uso
predominante nas edificações confrontantes ao segmento
de calçada.

SEGURANÇA
VIÁRIA

TIPOLOGIA DA VIA

Avaliação da tipologia da rua em relação ao
ambiente de circulação de pedestres.

TRAVESSIAS

Porcentagem de travessias seguras e acessíveis a pessoas
com deficiência em todas as direções a partir do segmento
de calçada.

SEGURANÇA
PÚBLICA

ILUMINAÇÃO

Avaliação da qualidade da iluminação noturna no
ambiente de circulação de pedestres.

FLUXO DE PEDESTRES
DIURNO/ NOTURNO

Fluxo de pedestres em circulação em diferentes horários.

SOMBRA E ABRIGO

Porcentagem do segmento de calçada que possui
elementos de sombra ou abrigo adequados.

POLUÍÇÃO SONORA

Nível de intensidade sonora das ruas.

COLETA DE LIXO E LIMPEZA

Avaliação do indicador de percepção de limpeza urbana no
ambiente de circulação de pedestres.

AMBIENTE

USO MISTO

Fonte: Adaptado de ITDP (2017).

6.3

POLOS GERADORES DE VIAGENS

Para entender os padrões de circulação dos pedestres no município de Videira é
importante estudar a estrutura espacial urbana a partir da localização dos principais
Polos Geradores de Viagens (PGVs) da cidade.
Segundo França (2004) a estrutura espacial urbana compreende a estrutura física
(espaços públicos abertos e formas construídas) e a funcional (atividades) que, ao
interagirem mutuamente, geram fluxos e movimentos, possibilitando a geração de
novas estruturas, tornando a cidade um sistema configuracional dinâmico.
Os PGVs são elementos de uso do solo que se destacam por sua característica
inerente de produzir efeitos sobre a mobilidade, incrementando a demanda por
transporte em sua área de influência, podendo alcançar a escala da cidade e, algumas
vezes escala regional (PORTUGAL; GOLDNER, 2003).
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Foram levantados os principais PGVs de Videira (Figura 32) e a partir disso
identificadas suas áreas de influência e escolhidas regiões para estudo das condições
atuais de caminhabilidade.
Figura 32 - Localização dos PGVs no município

Fonte: Elaboração própria.

6.4

CARACTERIZAÇÃO DOS POLOS GERADORES DE VIAGENS

Foram relacionados aproximadamente 50 PGVs no município de Videira (Figura
33), que foram divididos conforme uso em: (a) comerciais; (b) serviços/institucionais; (c)
lazer; (d) saúde; (e) educacionais e; (f) industriais.
Figura 33 - Localização e tipos de PGVs

Fonte: Elaboração própria.
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6.4.1 Polos de Serviços/Institucionais
Os principais PGVs de serviços e institucionais são os serviços públicos e privados
em geral e os terminais de transporte. Esse tipo de polo caracteriza-se pela abrangência
de sua área de influência, uma vez que os serviços têm representatividade em vários
bairros do município e estão presentes em grande número, inclusive, no interior dos
bairros.
6.4.2 Polos de Lazer
Os principais PGVs de lazer são o Parque do Rio do Peixe e a Praça Nereu Ramos,
ambos situados na zona central do município. Esse tipo de polo caracteriza-se pela
atratividade de viagens não motorizadas, incluindo crianças, associadas ao
entretenimento, geralmente atraídas nos momentos de tempo livre da população.
6.4.3 Polos comerciais:
Os PGVs comerciais são o Videira Shopping, as lojas Colombo (ambos na região
central), a loja Havan e a Carboni Iveco (fora da área central). Esse tipo de polo
caracteriza-se pela grande atratividade de viagens que ocorrem durante todo o dia com
alguns horários de pico. As viagens aos polos comerciais podem ocorrer em maior
número aos finais de semana.
6.4.4 Polos de Saúde
Os principais PGVs de saúde são hospitais, pronto atendimentos e postos de
saúde. Esse tipo de polo caracteriza-se pela maneira pouco padronizada dos seus
deslocamentos, podendo ter picos em horários não convencionais, e pela necessidade
de urgência que deve ser prevista de modo que a demanda da região de entorno direto
não prejudique os deslocamentos ao polo.
6.4.5 Polos Educacionais
Os principais PGVs educacionais são creches, escolas e universidades. Esse tipo
de polo é caracterizado pelo grande número de viagens que atrai e pelos horários bem
definidos dessas viagens (início e final dos turnos de aulas), são polos espalhados por
toda a malha viária do município e que demandam desde crianças até adultos de várias
idades (alunos, professor, funcionários e pais). Os meios de transporte utilizados são os
mais variados desde pedestres e ciclistas, passando pelo transporte motorizado
individual (que representa a maior parcela dos deslocamentos) até os transportes
coletivos e escolares.
6.4.6 Polos Industriais
O principal PGV industrial é a Empresa BRF (Brasil Foods), situada na região
central do município e na região do distrito de Rio das Pedras. Esse tipo de polo é
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caracterizado pelo grande número de viagens que atrai, pelos horários bem definidos
dessas viagens (início e final dos turnos de trabalho) e, ainda, pelo alto número de
caminhões de carga e descarga que atrai. São polos pontuais que possuem grande
demanda de público. Os meios de transporte utilizados pelos funcionários são
preferencialmente o transporte público e o fretamento de ônibus realizado pelas
próprias indústrias.
Propostas de estímulo ao transporte não motorizado para os polos
caracterizados acima passam por algumas análises, que permitirão propor a delimitação
de uma rede/malha caminhável para o município de Videira:
 condições atuais de caminhabilidade nas linhas de desejo do público
envolvido;
 estudo do relevo dessas regiões, uma vez que a presença de relevo
acidentado é característica marcante do município e pode desencorajar
alguns percursos de pedestres.

6.4.7 Áreas de influência e relevo
As áreas de influência dos PGVs são áreas adjacentes ao Polo, circunscritas em
um raio de até 500 metros do mesmo 5. Como a área central do município de Videira é
bastante compacta, fazendo com que muitas áreas de influência se sobreponham, essa
região central será estudada como um todo. Já as áreas adjacentes aos PGVs não
centrais serão estudadas conforme metodologia apresentada. A Figura 34 relaciona as
áreas de influência dos PGVs no município de Videira.
Figura 34 - Áreas de influência dos PGVs.

Fonte: Elaboração própria.

5

Metodologia aplicada por PORTUGAL e GOLDNER (2003).
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O relevo de Videira é marcado pelo grande desnível presente entre as terras do
baixo vale (próximas ao Rio do Peixe) e as terras do médio e alto vale, o que transfere à
malha viária ruas sinuosas e, consequentemente, dificulta a acessibilidade a pé de
alguns trechos, tendo em vista a sua maior declividade.
6.4.8 Região Central
A partir das análises feitas anteriormente (Áreas de influência e Relevo), foram
elencadas 22 vias da região central do município para aplicação da metodologia ICam
que diagnosticou o Índice de Caminhabilidade existente nas mesmas. As vias
selecionadas estão relacionadas na Figura 35:

Figura 35 - Rede de caminhabilidade a ser estudada

Fonte: Elaboração própria.

Algumas vias com declividade acentuada (marcadas na cor amarela na Figura
35), mas que fazem ligação com importantes PGVs foram incluídas no diagnóstico.
As vias estudadas na área central estão relacionadas no Quadro 3. A localização
das calçadas pesquisadas com numeração entre 1 e 15 pode ser observada na Figura 36,
e da Figura 37 à Figura 51 podem ser verificadas suas visualizações. Analogamente, a
localização da calçada pesquisada 16 encontra-se na Figura 52, com visualização na
Figura 53. Por fim, a Figura 54 demonstra a localização das calçadas pesquisas de 17 a
22, com visualizações da Figura 55 à Figura 60.
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Quadro 3- Trechos de calçadas elencados para análise

NÚMERO

NOME DA VIA

1

TRECHO
Início

Fim

Saul Brandalise

Dom Pedro II

Cel. Schmidt

2

Pedro Andreazza

Dom Pedro II

Cel. Schmidt

3

Brasil

Dom Pedro II

Osvaldo Cruz

4

Cel. Fagundes

Brasil

Arlindo de Matos

5

Arlindo de Matos

Cel. Fagundes

José Gheller

6

Cel. Schmidt

Brasil

Pedro Andreazza

7

Dom Pedro II

Saul Brandalise

Lauro Müller

8

Antônio Fávero

Dom Pedro II

Lauro Müller

9

Vitória

Brasil

XV de Novembro

10

XV de Novembro

Duque de Caxias

Sete de Setembro

11

Mal. Floriano Peixoto

Santa Catarina

Duque de Caxias

12

Nicolau Cavon

Brasil

Farroupilha

13

Farroupilha

Nicolau Cavon

XV de Novembro

14

Padre Anchieta

Saul Brandalise

Vitor Meireles

15

Vitor Meireles

Campos Novos

Vinícius de Moraes

16

José Domingos Franco

Arlindo de Matos

Abraão Brandalise

17

Lauro Müller

Benjamin Graziotin

Antônio Ferlin

18

Benjamin Graziotin

Dom Pedro II

Lauro Müller

19

Antônio Ferlin

Lauro Müller

Alberto Zoler

20

Alberto Zoler

Antônio Ferlin

Padre Anchieta

21

Manoel Roque

Fiorino Pires

Antônio Pinto

22

Adolfo Konder

Antônio Pinto

Fiorino Pires

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 36 - Localização das calçadas pesquisadas 1 à 15 (Região central)

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

Figura 37 – Calçada pesquisada 1 (Rua Saul Brandalise)

Fonte: Google Earth (2017).
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Figura 38 - Calçada pesquisada 2 (Pedro Andreazza)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 39 - Calçada pesquisada 3 (Rua Brasil)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 40 - Calçada pesquisada 4 (Rua Cel. Fagundes)

Fonte: Google Earth (2017).
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Figura 41 - Calçada pesquisada 5 (Rua Arlindo de Matos)

Fonte: Google Earth (2012).

Figura 42 - Calçada pesquisada 6 (Rua Cel. Schmidt)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 43 - Calçada pesquisada 7 (Avenida Dom Pedro II)

Fonte: Google Earth (2017).
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Figura 44 - Calçada pesquisada 8 (Rua Antônio Fávero)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 45 - Calçada pesquisada 9 (Rua Vitória)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 46 - Calçada pesquisada 10 (Rua XV de Novembro)

Fonte: Google Earth (2017).

VOLUME I - DIAGNÓSTICO

117

Figura 47 - Calçada pesquisada 11 (Rua Mal. Floriano Peixoto)

Fonte: Google Earth (2012).

Figura 48 - Calçada pesquisada 12 (Rua Nicolau Cavon)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 49 - Calçada pesquisada 13 (Rua Farroupilha)

Fonte: Google Earth (2017).
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Figura 50 - Calçada pesquisada 14 (Rua Padre Anchieta)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 51 - Calçada pesquisada 15 (Rua Vitor Meireles)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 52 – Localização da calçada pesquisada 16 (Região central)

16

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).
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Figura 53 - Calçada pesquisada 16 (Rua José Domingos Franco)

Fonte: Google Earth (2012).

Figura 54 – Localização das calçadas pesquisadas 17 à 22 (Região central)

19

18

17

20
21

22

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

Figura 55 - Calçada pesquisada 17 (Rua Lauro Müller)

Fonte: Google Earth (2017).
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Figura 56 - Calçada pesquisada 18 (Rua Benjamin Graziotin)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 57 - Calçada pesquisada 19 (Rua Antônio Ferlin)

Fonte: Google Earth (2012).

Figura 58 - Calçada pesquisada 20 (Rua Alberto Zoler)

Fonte: Google Earth (2017).
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Figura 59 - Calçada pesquisada 21 (Avenida Manoel Roque)

Fonte: Google Earth (2017).

Figura 60 - Calçada pesquisada 22 (Rua Adolfo Konder)

Fonte: Google Earth (2017).

Na Tabela 25 estão relacionadas as características de cada um dos trechos em
análise: (1) orientação da calçada selecionada; (2) largura da mesma; (3) extensão da
quadra; (4) proporção que o segmento de calçada representa na extensão total dos
segmentos avaliados. Na cor verde destacam-se os segmentos com maiores percentuais
na rede e, em vermelho, os segmentos com menor representação.
Tabela 25 - Características das calçadas pesquisadas

NÚMERO

NOME DA VIA

ORIENTAÇÃO

LARGURA
(m)

EXTENSÃO
DO
SEGMENTO
(m)

1

Saul Brandalise

Leste

1,13

230

5,12%

2

Pedro Andreazza

Leste

2,60

220

4,90%

3

Brasil

Oeste

1,94

100

2,23%

4

Cel. Fagundes

Oeste

0,45

230

5,12%

5

Arlindo de Matos

Oeste

0,85

210

4,68%

PERCENTUAL
FRENTE À
REDE

FEPESE

6

Cel. Schmidt

Norte

1,00

150

3,34%

7

Dom Pedro II

Norte

1,40

340

7,57%

8

Antônio Fávero

Norte

1,00

510

11,36%

9

Vitória

Oeste

2,25

120

2,67%

10

XV de Novembro

Sul

0,75

180

4,01%

11

Mal. Floriano Peixoto

Norte

1,10

150

3,34%

12

Nicolau Cavon

Norte

1,20

510

11,36%

13

Farroupilha

Norte

1,20

150

3,34%

14

Padre Anchieta

Sul

1,10

170

3,79%

15

Victor Meireles

Leste

0,82

50

1,11%

16

José Domingos Franco

Oeste

1,25

230

5,12%

17

Lauro Müller

Leste

1,35

160

3,56%

18

Benjamin Graziotin

Leste

1,50

120

2,67%

19

Antônio Ferlin

Leste

1,05

310

6,90%

20

Alberto Zoler

Leste

0,95

130

2,90%

21

Manoel Roque

Sul

1,50

130

2,90%

22

Adolfo Konder

Norte

1,00

90

2,00%

TOTAL

4.490

100%

Fonte: Elaboração própria (2018).

6.4.9 Aplicação da metodologia
A partir do levantamento dos trechos de vias a serem estudados, foram
realizadas pesquisas para coleta dos dados necessários à aplicação da metodologia.
Esses dados são divididos em três tipos:
• Dados primários levantados através da pesquisa de campo (como, por exemplo, a
largura das calçadas);
• Dados secundários coletados a partir de documentação preexistente, fotografias
aéreas/satélite e recursos de georreferenciamento (como, por exemplo,
levantamentos do programa Google Earth);
• Dados secundários coletados junto à Prefeitura (como, por exemplo, a hierarquização
viária).

A pontuação alcançada pelos trechos de via para cada um dos indicadores é
definida a partir das características levantadas e segue os critérios definidos e
apresentados do Quadro 4 ao Quadro 9.
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Quadro 4 - Critérios de pontuação (categoria calçadas)
CATEGORIA
INDICADOR

PONTUAÇÂO

MÉTRICA

CALÇADA
PAVIMENTAÇÃO

LARGURA

Existência de pavimentação na calçada e Largura da faixa de circulação da calçada e
suas condições de implantação e
adequação ao fluxo de
manutenção.
pedestres existente.

0

Inexistência de pavimentação em algum
trecho ou
Largura mínima < 1,5 m.
> 10 buracos ou desníveis a cada 100 m
de extensão.

1

Todo o trecho é pavimentado.
≤ 10 buracos ou desníveis a cada 100 m
de extensão.

Largura mínima ≥ 1,5 m e não comporta o
fluxo de pedestres, ou é uma via
compartilhada e não comporta o fluxo de
pedestres.

2

Todo o trecho é pavimentado.
≤ 5 buracos ou desníveis a cada 100 m
de extensão.

Largura mínima ≥ 1,5 m e comporta o fluxo
de pedestres, ou é uma via compartilhada
e comporta o fluxo de pedestres.

3

Todo o trecho é pavimentado, não há
buracos ou desníveis.

Largura mínima ≥ 2 m e comporta o fluxo
de pedestres ou trata-se de uma via
exclusiva para pedestres (calçadão).

Fonte: Adaptado de ITDP (2017).

Quadro 5 - Critérios de pontuação (categoria mobilidade)
CATEGORIA
INDICADOR

MOBILIDADE
DIMENSÃO DA QUADRA

DISTÂNCIA A PÉ AO TRANSPORTE
Distância percorrida a pé (em metros) até a estação
mais próxima de transporte de média ou alta
capacidade ou outros sistemas de transporte
público coletivo.

0

Lateral da quadra > 190 m de
extensão.

Distância máxima a pé até uma estação de
transporte de alta ou média capacidade > 1 km.

1

Lateral da quadra ≤ 190 m de
extensão.

Distância máxima a pé até uma estação
de transporte de alta ou média capacidade ≤ 1 km.

2

Lateral da quadra ≤ 150 m de
extensão.

Distância máxima a pé até uma estação
de transporte de alta ou média capacidade ≤ 750
m.

3

Lateral da quadra ≤ 110 m de
extensão.

Distância máxima a pé até uma estação
de transporte de alta ou média capacidade ≤ 500
m.

PONTUAÇÂO

MÉTRICA

A extensão lateral da quadra
(equivalente ao segmento de
calçada).

Fonte: Adaptado de ITDP (2017).
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Quadro 6 - Critérios de pontuação (categoria atração)
CATEGORIA

ATRAÇÃO
FACHADAS
FISICAMENTE
PERMEÁVEIS

FACHADAS
VISUALMENTE
ATIVAS

USO PÚBLICO DIURNO E
NOTURNO

USO MISTO

MÉTRICA

Número médio
de entradas e
acessos de
pedestres por
cada 100 metros
de face de
quadra.

Porcentagem da
extensão da face
de quadra com
conexão visual
com as
atividades no
interior dos
edifícios.

Número médio de
estabelecimentos e áreas
públicas com uso público
diurno e noturno por
cada 100 metros de face
de quadra.

Porcentagem do
total de
pavimentos com
uso predominante
nas edificações
confrontantes ao
segmento
de calçada.

0

< 20% da
< 1 entrada por
extensão da face
100 m de
de quadra
extensão da face
é visualmente
de quadra.
ativa.

< 1 estabelecimento com
uso público por 100 m de
extensão da face de
quadra no período
noturno.

> 85% do total de
pavimentos é
ocupado pelo uso
predominante ou
o segmento não
cumpre dois
requisitos.

1

≥ 20% da
≥ 1 entrada por
extensão da face
100 m de
de quadra
extensão da face
é visualmente
de quadra.
ativa.

≥ 1 estabelecimento com
uso público por 100 m de
extensão da face de
quadra no período
noturno.

≤ 85% do total de
pavimentos é
ocupado pelo uso
predominante.

2

≥ 40% da
≥ 3 entradas por
extensão da face
100 m de
de quadra
extensão da face
é visualmente
de quadra.
ativa.

≥ 2 estabelecimentos
com uso público por 100
m de extensão da face de
quadra para cada período
do dia.

≤ 70% do total de
pavimentos é
ocupado pelo uso
predominante.

3

≥ 60% da
≥ 5 entradas por
extensão da face
100 m de
de quadra
extensão da face
é visualmente
de quadra.
ativa.

≥ 3 estabelecimentos
com uso público por 100
m de extensão da face de
quadra para cada período
do dia.

≤ 50% do total de
pavimentos é
ocupado pelo uso
predominante.

PONTUAÇÂO

INDICADOR

Fonte: Adaptado de ITDP (2017).
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Quadro 7 - Critérios de pontuação (categoria segurança viária)
CATEGORIA

SEGURANÇA VIÁRIA
TIPOLOGIA DA VIA

MÉTRICA

Avaliação da tipologia da rua em relação ao
ambiente de circulação de pedestres.

Porcentagem de travessias seguras e
acessíveis a pessoas com deficiência
em todas as direções a partir do
segmento de calçada.

0

Vias compartilhadas entre os
modos de transporte. Velocidade
regulamentada > 30 km/h.
Vias com calçadas segregadas e circulação
de veículos motorizados. Velocidade
regulamentada > 50 km/h

< 50% das travessias a partir do
segmento da calçada cumprem os
requisitos de qualidade.

1

Vias compartilhadas entre os
modos de transporte. Velocidade
regulamentada ≤ 30 km/h.
Vias com calçadas segregadas e circulação
de veículos motorizados. Velocidade
regulamentada ≤ 50 km/h

≥ 50% das travessias a partir do
segmento da calçada cumprem os
requisitos de qualidade.

2

Vias compartilhadas entre os
modos de transporte. Velocidade
regulamentada ≤ 20 km/h.
Vias com calçadas segregadas e circulação
de veículos motorizados. Velocidade
regulamentada ≤ 30 km/h.

≥ 75% das travessias a partir do
segmento da calçada cumprem os
requisitos de qualidade.

3

Vias exclusivas para pedestres (calçadões).

100% das travessias a partir do
segmento da calçada cumprem os
requisitos de qualidade.

PONTUAÇÂO

INDICADOR

TRAVESSIAS

Fonte: Adaptado de ITDP (2017).

Quadro 8 - Critérios de pontuação (categoria segurança pública)
CATEGORIA

SEGURANÇA PÚBLICA
ILUMINAÇÃO

MÉTRICA

Avaliação da qualidade da iluminação
noturna no ambiente de circulação
de pedestres.

Fluxo de pedestres em circulação em
diferentes horários.

0

Iluminância < 10 Lux.

Fluxo de pedestres
< 2 pedestres/minuto
> 30 pedestres/minuto.

1

Iluminância ≥ 10 Lux.

Fluxo de pedestres
≥ 2 pedestres/minuto.

2

Iluminância ≥ 15 Lux.

Fluxo de pedestres
≥ 5 pedestres/minuto.

3

Iluminância ≥ 20 Lux.

Fluxo de pedestres
≥ 10 pedestres/minuto
≤ 30 pedestres/minuto.

PONTUAÇÂO

INDICADOR

FLUXO DE PEDESTRES DIURNO/ NOTURNO

Fonte: Adaptado de ITDP (2017).
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Quadro 9 - Critérios de pontuação (categoria ambiente)
CATEGORIA

AMBIENTE
SOMBRA E ABRIGO

MÉTRICA

Porcentagem do segmento de
calçada que possui elementos de
sombra ou abrigo adequados.

Nível de intensidade
sonora das ruas.

0

< 25% da extensão do segmento
da calçada apresenta elementos
adequados de sombra/abrigo.

> 80 dB(A) de nível de Resultado da avaliação < 80 ou a
ruído do ambiente no limpeza urbana está inadequada
segmento de calçada. ao pedestre.

1

≥ 25% da extensão do segmento
da calçada apresenta elementos
adequados de sombra/abrigo.

≤ 80 dB(A) de nível de
ruído do ambiente no Resultado da avaliação = 80.
segmento de calçada.

2

≥ 50% da extensão do segmento
da calçada apresenta elementos
adequados de sombra/abrigo.

≤ 70 dB(A) de nível de
ruído do ambiente no Resultado da avaliação = 90.
segmento de calçada.

3

≥ 75% da extensão do segmento
da calçada apresenta elementos
adequados de sombra/abrigo.

≤ 55 dB(A) de nível de Resultado da avaliação = 100. A
ruído do ambiente no limpeza urbana está adequada
segmento de calçada. ao pedestre.

PONTUAÇÂO

INDICADOR

POLUÍÇÃO SONORA

COLETA DE LIXO E LIMPEZA
Avaliação do indicador de
percepção de limpeza urbana no
ambiente de circulação de
pedestres.

Fonte: Adaptado de ITDP (2017).

Os resultados obtidos para cada um dos indicadores pelos trechos de via
analisados estão apresentados no Quadro 10, onde para indicador a pontuação 0
corresponde a insuficiente, 1 a suficiente, 2 a bom e 3 a ótimo.
Quadro 10 - Pontuação por indicador dos trechos de calçadas analisados.
2

3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

INDICADOR

PAVIMENTAÇÃO

2

2

2 2 0 1 2 2 2 1 0 2 3 2 2 2 2 0 2 0 2 1

LARGURA

0

3

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0

DIMENSÃO DA
QUADRA

0

0

3 0 0 2 0 0 2 1 2 0 2 1 3 0 1 2 0 2 2 3

DISTÂNCIA A PÉ
AO TRANSPORTE

3

3

3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 2 2 1 1 1 0

FACHADAS
FISICAMENTE
PERMEÁVEIS

3

2

2 3 1 2 2 0 0 3 1 2 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1

FACHADAS
VISUALMENTE
ATIVAS

3

1

2 2 1 1 3 0 3 3 1 3 3 1 0 0 2 2 1 1 2 1

USO PÚBLICO
DIRUNO E
NOTURNO

3

1

1 1 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

ATRAÇÃO

CATEGORIA

CALÇADA

1

MOBILIDADE

NÚMERO DA CALÇADA
PESQUISADA
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3

3

3 2 1 3 2 3 3 3 0 3 3 2 0 0 2 2 1 1 3 0

SEGURANÇA
VIÁRIA

TIPOLOGIA DA
VIA

0

0

0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 2 1 2 2 2 1 2

TRAVESSIAS

1

1

0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0

SEGURANÇA
PÚBLICA

ILUMINAÇÃO

0

0

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUXO DE
PEDESTRES
DIURNO/
NOTURNO

1

1

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

SOMBRA E
ABRIGO

2

0

0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POLUÍÇÃO
SONORA

2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 0 0 0 1 1 0

COLETA DE LIXO
E LIMPEZA

3 3 3 1 1 2 3 0 1 0 1 1 1 1 1 3 3 0 1 1 3 0

AMBIENTE

USO MISTO

Fonte: Elaboração própria.

Para cada categoria, a pontuação de cada trecho de via é resultado da média
aritmética simples entre o resultado dos indicadores que a compõem. Para o Índice de
Caminhabilidade (ICam), a pontuação de cada segmento de calçada é resultado da
média aritmética simples entre as categorias que o compõem. Os resultados estão
demonstrados no Quadro 11.
Quadro 11 - Pontuação final de cada trecho de via
NÚMERO DA
CALÇADA
PESQUISADA

1

2

3

4

5

6

7

8

CATEGORIA

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pontuação por Categoria

CALÇADA

1,0

2,5

1,0

1,0

0,0

0,5

1,0

1,0

2,5

0,5

0,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

2,0

0,5

MOBILIDADE

1,5

1,5

3,0

1,0

0,5

2,5

1,5

1,5

2,5

2,0

2,5

1,5

2,0

2,0

3,0

0,0

1,5

2,0

0,5

1,5

1,5

1,5

ATRAÇÃO

3,0

1,8

2,0

2,0

0,8

1,8

2,3

0,8

1,5

2,8

0,5

2,5

1,5

1,0

0,0

0,3

1,5

1,5

1,0

1,3

1,3

0,5

0,5

0,5

0,0

0,5

1,0

0,0

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

0,0

1,5

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

1,5

1,0

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

1,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

AMBIENTE

2,3

1,7

1,7

1,7

1,3

1,3

2,0

0,7

1,0

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

0,0

0,3

0,7

1,3

0,0

PONTUAÇÃO
FINAL DO
TRECHO

1,5

1,4

1,4

1,0

0,6

1,1

1,3

0,8

1,6

1,4

0,9

1,0

1,3

1,0

1,0

0,7

0,9

0,9

0,6

0,7

1,3

0,6

SEGURANÇA
VIÁRIA
SEGURANÇA
PÚBLICA

Fonte: Elaboração própria.

Para o cálculo da pontuação final da rede de vias elencada para este estudo, é
necessário calcular, primeiro, a proporção que cada segmento de calçada representa na
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extensão total dos segmentos avaliados. Isto é, quanto mais extenso o segmento de
calçada maior será o seu peso na composição da pontuação final de cada categoria e do
ICam. Esse cálculo é dado pelas equações a seguir:

Onde:
Pi1: pontuação ponderada do segmento de calçada para cada indicador;
e1; e2; e3; ... : extensão de cada segmento de calçada;
i1: pontuação atribuída ao segmento para cada indicador (0-1-2-3);
RI1: resultado final de cada indicador.

Onde:
RI: resultado final do ICam;
RC1/ RC2; ... : resultado final de cada categoria;
Nc: número de categorias pertencentes ao ICam.
PONTUAÇÃO FINAL DA REDE

1,02

Assim, a pontuação final do ICam para a rede de caminhabilidade estudada foi de
1,02 pontos, considerada como suficiente pela metodologia, mas que demanda uma
série de melhorias para atingir níveis bons e ótimos. As análises detalhadas da rede
atual e seu diagnóstico serão apresentados a seguir.
6.5

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

Os maiores deslocamentos internos de pedestres estão principalmente no bairro
Amarante, com um fluxo de 660 a 1000 deslocamentos por dia (dados estudados
através da pesquisa de origem e destino). Esse fenômeno ocorre em razão da
característica configuracional do espaço e pela distância do bairro em relação à malha
urbana da cidade. Por se tratar de uma área de baixa renda, a maior parte da população
realiza seus deslocamentos diários a pé ou por transporte público, e apesar de ocorrer
os maiores fluxos neste bairro em relação à cidade, a infraestrutura das calçadas não
atende a necessidade de seus usuários. A maioria das vias não possuem calçadas ou são
utilizadas como uma extensão das casas, como apontam a Figura 62 e Figura 63. Foi
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encontrado um bom exemplo de passeio dentro do bairro Amarante, apresentado na
Figura 64.
Outras regiões, delimitadas pelas zonas já citadas, que se destacam por fluxos
internos são: Santa Gema, Farroupilha 1, Cibrazém, Centro 2, Vila de Carli e Oficina.
Os maiores fluxos de pedestres entre zonas estão entre os bairros Cibrazém,
Centro 2 e Panazzolo na área central, que se encontram entre 763 e 1191
deslocamentos diários. Estes deslocamentos ocorrem principalmente em função dos
comércios e serviços oferecidos. No Bairro Vila de Carli e Campo Experimental também
ocorrem alguns deslocamentos, entre 363 e 542 (Figura 61).
Figura 61 - Mapa de origem e destino – modo pedestre – Videira, SC

Fonte: Elaboração própria.

Figura 62 - Calçadas do Bairro Amarante – Videira/SC

Fonte: Google Streetview e LabTrans (2018).
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Figura 63 - Calçadas do Bairro Amarante- Videira/SC

Fonte: LabTrans (2018).

Figura 64 - Bom exemplo de calçada no bairro Amarante – Videira/SC

Fonte: Labtrans (2018).

O Índice de Caminhabilidade apresentou um resultado geral de 1,02, um
indicador considerado como suficiente, embora havendo variáveis a serem tratadas
para se chegar a um nível bom ou ótimo para a qualidade das calçadas. O Quadro 12
apresenta os resultados por trecho, no qual é exposta uma variação de cores (vermelho
– insuficiente; rosa claro – suficiente; verde claro – bom e; verde – ótimo), tendo
predominância as cores de representação rosa claro e vermelho. O índice apresenta
indicadores bons e ótimos em algumas categorias e em trechos determinados, que será
analisado mais detalhadamente a seguir. Está análise irá discorrer brevemente sobre os
aspectos das ruas consideradas ótimas e das consideradas insuficientes dentro de cada
categoria.
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Quadro 12 - Pontuação final de cada trecho de via analisa por cores: 0 - insuficiente (vermelho), 1 –
suficiente (rosa), 2 – bom (verde claro) e 3 – ótimo (verde)
NÚMERO DA
CALÇADA
PESQUISADA

1

2

3

4

5

6

7

8

CATEGORIA

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Pontuação por Categoria

CALÇADA

1,0

2,5

1,0

1,0

0,0

0,5

1,0

1,0

2,5

0,5

0,0

1,0

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

2,0

0,5

MOBILIDADE

1,5

1,5

3,0

1,0

0,5

2,5

1,5

1,5

2,5

2,0

2,5

1,5

2,0

2,0

3,0

0,0

1,5

2,0

0,5

1,5

1,5

1,5

ATRAÇÃO

3,0

1,8

2,0

2,0

0,8

1,8

2,3

0,8

1,5

2,8

0,5

2,5

1,5

1,0

0,0

0,3

1,5

1,5

1,0

1,3

1,3

0,5

0,5

0,5

0,0

0,5

1,0

0,0

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0

0,0

1,5

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

1,0

1,5

1,0

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,5

1,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

AMBIENTE

2,3

1,7

1,7

1,7

1,3

1,3

2,0

0,7

1,0

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

0,0

0,3

0,7

1,3

0,0

PONTUAÇÃO
FINAL DO
TRECHO

1,5

1,4

1,4

1,0

0,6

1,1

1,3

0,8

1,6

1,4

0,9

1,0

1,3

1,0

1,0

0,7

0,9

0,9

0,6

0,7

1,3

0,6

SEGURANÇA
VIÁRIA
SEGURANÇA
PÚBLICA

Fonte: Elaboração própria.

No eixo de análise Calçadas, a Rua Marechal Floriano Peixoto (11), Alberto Zoler
(20) e Arlindo Matos (5) são classificadas como ruas de maior pontuação insuficiente,
consideradas assim pela pavimentação e largura não atenderem as necessidades do
pedestre. Na Rua Arlindo Matos a calçada é praticamente inexistente, e por se tratar de
uma via com alguns locais de fachada inativa e vazios urbanos, a vegetação invadiu as
calçadas obrigando o pedestre a se locomover na via de circulação de veículos.
As ruas com maior pontuação são Pedro Andreazza (2) e Vitória (9), classificadas
como calçadas de boa circulação para os pedestres. A Rua Pedro Andreazza, de uso
predominantemente comercial, é uma rua considerada densa para a cidade de Videira,
com alguns prédios de uso residencial a partir do segundo pavimento. Embora sua
classificação seja positiva, existem alguns problemas relacionados à acessibilidade e ao
conflito entre o mobiliário urbano e circulação de pedestres, tornando àquele, um
obstáculo. A Rua Vitória, também classificada com um dos maiores índices pontuados
no eixo Calçadas, apresenta a necessidade de melhorias na acessibilidade. A Figura 65
mostra o mapa do eixo Calçadas espacializado, apresentando a localização das calçadas
de maiores e menores índices no indicador.
O segundo eixo (Mobilidade) analisa basicamente a dimensão da quadra e a
distância a pé ao transporte. As ruas Brasil (3) e Vitor Meireles (15) são classificadas
como ótimas, ou seja, a distância máxima de mobilidade até uma estação de transporte
é menor ou igual a 500m. As ruas José Domingos Franco (16), Arlindo de Matos (5) e
Antônio Ferlin (19) são classificadas como insuficientes, com a ocorrência de distâncias
de caminhada acima de 1 km até uma estação de transporte público (Figura 66).
O eixo Atração analisa as fachadas fisicamente permeáveis, distância a pé ao
transporte, uso público diurno e noturno e uso misto. As ruas Vitor Meireles (15) e José
Domingos Franco (16) são classificadas como insuficientes principalmente por serem
vias caracterizadas de uso exclusivo residencial. E as ruas Saul Brandalise (1) e XV de
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Novembro (10) são classificadas como ótimas, com comércio e serviço predominante no
térreo, e uso do solo misto (Figura 67).
Em relação à segurança da via, a avaliação é feita através da tipologia da rua em
relação ao ambiente de circulação de pedestres e a porcentagem de travessias seguras à
pessoas com deficiência em todas as direções a partir do segmento da calçada. Nesta
categoria o índice chega ao máximo 1,5, caracterizado de modo geral como suficiente.
As vias com maiores índices são as ruas Vitória e Farroupilha, e Avenida Manoel Roque
com a classificação suficiente, e as com menores índices estão nas ruas Brasil e Nicolau
Cavon com a classificação suficiente (Figura 68).
A categoria Segurança pública, analisada através da avaliação da qualidade da
iluminação noturna no ambiente de circulação de pedestres, e fluxo de pedestres em
circulação nos diferentes horários, todas as ruas são consideradas insuficientes com
exceção à rua XV de Novembro, considerada suficiente. Esta categoria pode ser
considerada a mais problemática do indicador (Figura 69).
A categoria Ambiente é diagnosticada através da porcentagem do segmento de
calçada que possui elementos de sombra ou abrigo adequados, nível de intensidade
sonora das ruas, e percepção de limpeza urbana no ambiente de circulação de
pedestres. As ruas classificadas como insuficientes são: Benjamin Graziotin (18) e Adolfo
Konder (22) e a Rua Saul Brandalise(1), Avenida Dom Pedro II (7) e Rua José Domingos
Franco (16) são consideradas boas (Figura 70).
O índice de Caminhabilidade final apresenta a Rua Vitória (9) como boa e as
demais como suficientes e insuficientes (Figura 71).
A seguir são apresentados os mapas de análise do índice de Caminhabilidade por
categoria, no qual é possível realizar comparações entre si.
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Figura 65 - Índice de caminhabilidade de Videira/SC – análise do indicador de calçadas

Fonte: Elaboração própria.

Figura 66 - Índice de caminhabilidade de Videira/SC – análise do indicador de mobilidade

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 67 - Índice de caminhabilidade de Videira/SC – análise do indicador de atração

Fonte: Elaboração própria.

Figura 68 - Índice de caminhabilidade de Videira/SC – análise do indicador de segurança da via

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 69 - Índice de caminhabilidade de Videira/SC – análise do indicador de segurança pública

Fonte: Elaboração própria.

Figura 70 - Índice de caminhabilidade de Videira/SC – análise do indicador de ambiente

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 71 - Índice de caminhabilidade de Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.

Mesmo que o pedestre seja o elemento mais vulnerável e importante do sistema
de mobilidade urbana nas cidades, a infraestrutura para a circulação de pedestres em
Videira é bastante deficiente, principalmente fora da zona central da cidade. Um
número considerável de ruas não possui calçadas/passeios, o material das mesmas não
é uniforme, as larguras mínimas definidas por lei (Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, que faz referência à norma 9050 da ABNT) não são respeitadas e os elementos
de acessibilidade para portadores de deficiência é quase inexistente, especialmente
para cadeirantes.
Foi realizada uma análise qualitativa das calçadas nas vias coletoras localizadas
mais nas extremidades da malha urbana, escolhidas de forma aleatória, para verificar o
estado da infraestrutura de pedestres nessas áreas (Figura 72). As imagens (Figura 73 à
Figura 77) mostram a falta de infraestrutura e acessibilidade na grande maioria das vias,
com exceção da via coletora Arcângelo Damo, que apresentou algumas qualidades,
como pavimentação das calçadas e delimitação do passeio.
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Figura 72 – Localização das vias coletoras de análise das calçadas – Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.

Figura 73 - Via Coletora – Rua Antônio Marafon - Videira/SC

Fonte: Google Earth (2012).
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Figura 74 - Via Coletora – Rua Arcângelo Damo - Videira/SC

Fonte: Google Earth (2012).

Figura 75 - Via Coletora – Rua Ernesto Fantin - Videira/SC

Fonte: Google Earth (2017).
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Figura 76 - Via Coletora – Rua Luis Argenta - Videira/SC

Fonte: Google Street VIew (2012).

Figura 77 - Via Coletora – Rua Luiz Strapazzon - Videira/SC

Fonte: Google Street VIew (2012).

6.5.1 Piso tátil de alerta e direcional
A NBR 9050 (ABNT, 2004) estabelece critérios e parâmetros técnicos aplicáveis a
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
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equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. Ao que se refere à mobilidade
urbana no espaço público, serão apresentadas algumas normativas neste tópico e
alguns exemplos coletados em campo relacionados à acessibilidade.
A sinalização tátil no piso possui dois tipos, podendo ser direcional ou de alerta.
Esses pisos devem ter cores contrastantes, com a possibilidade de serem sobrepostos
ou integrados ao piso existente. O piso tátil precisa atender as seguintes condições:
• Se sobrepostas, o desnível entre a superfície do piso existente à superfície do piso
implantado deve ser chanfrado e não exceder a 2 mm;
• Quando integradas, não deve haver desnível.

A NBR 9050 também estabelece o dimensionamento dos pisos táteis, que está
disposto no Quadro 13.
Quadro 13- Dimensão do piso tátil de alerta
Mínimo mm

Máximo mm

Diâmetro de base do relevo

22

30

Distância horizontal entre centros de relevo

42

53

Distância diagonal entre centros de relevo

60

75

Altura do relevo

Entre 3 e 5

Nota: Distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso = ½ distância entre centros. Diâmetro do
topo = ½ a 2/3 do diâmetro da base.
Fonte: NBR 9050 (2004).

É estabelecido que a sinalização tátil de alerta deve ser instalada
perpendicularmente ao sentido do deslocamento em situações como:
• Obstáculos suspensos entre 0,6 m e 2,10 m de altura do piso acabado, que tenham o
volume maior na parte superior do que na base, devem ser sinalizados com piso tátil
de alerta. A superfície a ser sinalizada deve exceder em 0,60 m a projeção do
obstáculo, em toda a superfície ou somente no perímetro desta;
• Nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso;
• No início do término de escadas fixas, escadas rolantes e rampas, em cor contrastante
com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo do
ponto onde ocorre a mudança do plano;
• Junto às portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com largura entre
0,25 m a 0,60 m, afastada de 0,32 m no máximo da alvenaria;
• Junto a desníveis, tais como plataformas de embarque e desembarque, palcos, vãos,
entre outros, em cor contrastante com a do piso. Deve ter uma largura entre 0,25 m e
0,60 m, instalada ao longo de toda a extensão onde houver risco de queda, e estar a
uma distância da borda de no mínimo 0,50 m. A seguir são apresentadas algumas
ilustrações de como deve ser a utilização do piso tátil alerta.
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O piso alerta deve estar posicionado a 50 centímetros do meio fio e a rampa
deve ter no mínimo 1,20 m de largura. A calçada deve ter no mínimo 80 centímetros de
passeio paralelamente à rampa (Figura 78). Outra forma de implantação do piso tátil de
alerta é posicioná-lo paralelamente ao início da inclinação da rampa (Figura 79). Por fim,
a Figura 80 apresenta a normativa referente à sinalização tátil de alerta junto a desnível
em plataforma de embarque e desembarque.
Figura 78 - Sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos das calçadas

Fonte: NBR 9050 (2004).

Figura 79 - Sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos das calçadas.

Fonte: NBR 9050 (2004).
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Figura 80 - Sinalização tátil de alerta junto a desnível em plataforma de embarque e desembarque

Fonte: NBR 9050 (2004).

A sinalização direcional deve ter textura com seção trapezoidal, qualquer que
seja o piso adjacente. A instalação deve ser no sentido do deslocamento e ter largura
entre 20 cm a 60 cm. A textura do piso direcional consiste em relevos lineares,
regularmente dispostos. O Quadro 14 apresenta os possíveis dimensionamentos para a
sua implantação.
Quadro 14 - Dimensão do piso tátil direcional
Mínimo mm

Máximo mm

Largura de base do relevo

30

40

Largura do topo

20

30

Altura do relevo

Entre 4 e 5 (quando em placas sobrepostas, a altura do
relevo pode ser de 3)

Distância horizontal entre centros de relevo

70

85

Distância horizontal entre bases de relevo

45

55

Nota: Distância do eixo da primeira linha de relevo à borda do piso = ½ distância horizontal entre centros.
Fonte: NBR 9050 (2004).

Para a aplicação do piso tátil direcional, deve seguir as seguintes condições:
• Quando houver mudança de direção entre duas ou mais linhas de sinalização tátil
direcional, deve haver uma área de alerta indicando que existem alternativas de
trajeto. Essas áreas de alerta devem ter dimensão proporcional à largura da sinalização
tátil direcional;
• Quando houver mudança de direção formando ângulo superior a 90°, a linha-guia deve
ser sinalizada com piso tátil direcional;
• Nos rebaixamentos de calçadas, quando houver sinalização tátil direcional, esta deve
encontrar com a sinalização tátil de alerta;
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• Nas portas de elevadores, quando houver sinalização tátil, esta deve encontrar com a
sinalização tátil de alerta;
• Nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalização tátil de alerta no sentido
perpendicular ao deslocamento, à distância de 0,50 m ao meio-fio. Recomenda-se a
instalação de sinalização tátil direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de
linha-guia, conectando um lado da calçada ao outro;
• Nos pontos de ônibus deve ser instalada a sinalização tátil de alerta ao longo do meio
fio, e o piso tátil direcional deve demarcar o local de embarque e desembarque.

Estas situações são representadas da Figura 81 à Figura 85.
Figura 81 - Composição de sinalização tátil de alerta e direcional

Fonte: NBR 9050 (2004).

Figura 82 - Composição de sinalização tátil de alerta e direcional – exemplos de mudanças

Fonte: NBR 9050 (2004).
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Figura 83 - Composição da sinalização tátil de alerta e direcional nos rebaixamentos das calçadas

Fonte: NBR 9050 (2004).

Figura 84 - Composição da sinalização de alerta e direcional nos rebaixamentos das calçadas

Fonte: NBR 9050 (2004).

Figura 85 - Sinalização tátil no ponto de ônibus

Fonte: NBR 9050 (2004).
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No que diz respeito aos pisos táteis em Videira, em levantamento in loco foram
encontrados alguns deles distribuídos sem uma uniformidade e sem um cumprimento
rigoroso das normas da NBR 9050, localizados em maior número na área central.
A Figura 86 apresenta o piso direcional sem a locação do piso de alerta nos locais
obrigatórios. Na esquina, local em que a norma determina a implantação de pisos táteis
de alerta, estão implantados pisos táteis direcionais. A Figura 87 mostra o rebaixamento
para deficientes e o piso tátil implantado de forma imprópria. Nesta também não está
implantado o piso tátil alerta, e o rebaixamento está em desacordo com o estabelecido
pela norma.
Figuras 86 e 87 – Piso tátil na área central de Videira – SC

Fonte: LabTrans (2018).

A Figura 88 e Figura 89 mostram uma ruptura do piso tátil. Chegando próximo à
esquina, o piso direcional acaba, recomeçando a partir da outra calçada, deixando um
espaço sem a orientação tátil (alerta e direcional) do pedestre.
Figura 88 e 89 – Piso tátil na área central de Videira – SC

Fonte: LabTrans (2018).

Os demais exemplos são apresentados na Figura 90 e Figura 91, onde nota-se a
falta de manutenção dos pisos táteis e os problemas de ruptura destes, dificultado uma
orientação correta para o pedestre deficiente visual.
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Figura 90 – Piso tátil na área central de Videira – SC

Fonte: LabTrans (2018).

Figura 91 – Piso tátil na área central de Videira – SC.

Fonte: LabTrans (2018).
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7 Bicicletas
O Ministério das Cidades (MC) evidencia o uso das bicicletas como um ponto
favorável para uma maior equidade na apropriação do espaço urbano destinado à
circulação, além de proporcionar mais espaços para lazer e contribuir para a composição
de ambientes mais agradáveis, saudáveis e limpos. O uso da bicicleta também
proporciona a redução dos custos urbanos em relação à infraestrutura dos sistemas
viários destinados aos veículos motorizados, além de possibilitar uma melhor qualidade
de vida aos habitantes, à medida que oferece um padrão de tráfego mais calmo e
benefícios à saúde de seus usuários (MC, 2015, p. 40).
Em relação à infraestrutura e de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), a ciclovia é definida como “uma pista própria destinada à circulação de ciclos,
separada fisicamente do tráfego comum” (CTB, 2018, p. 116).
7.1

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

O município de Videira, dentro do seu perímetro urbano, dispõe de alguns
trechos de ciclovias ao longo do Parque do Rio do Peixe, porém, ainda sem
continuidade. Outra ciclovia existente no município se encontra ao longo da SC-303.
Mesmo não havendo uma infraestrutura para ciclovias na cidade, a pesquisa de
origem e destino apresentou uma demanda para este modo de transporte, com um
forte fluxo do Bairro Alvorada para os bairros Vila de Carli e Campo Experimental, com
um fluxo de 150 a 196 ciclistas/dia. Alguns deslocamentos de longa distância foram
encontrados do Bairro Cetrevi para o Bairro Oficina, e um forte fluxo interno no Bairro
Vila de Carli, conforme o mapa de fluxos apresentado na Figura 92.
Figura 92 - Matriz OD - Bicicletas - Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.
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7.1.1 Estudo da declividade
Um dos critérios para se escolher o trajeto do ciclista é a facilidade de se
deslocar. A inclinação da via é um fator importantíssimo ao se propor rotas cicloviárias.
As vias muito inclinadas podem afetar a segurança operacional do tráfego e dificultar os
momentos de conversão. Neste sentido, Scotland (2008) apresenta algumas
recomendações para inclinações de vias, nas quais emprega uma inclinação
recomendada de 3%, sendo possível chegar a uma inclinação de 5% em áreas de até 100
m de distância.
Em um estudo realizado pelos Estados Unidos, avaliaram-se as inclinações
aceitáveis e desejáveis em um trecho de distância 609,60m, no qual foi apresentada
inclinação desejável de até 7% em uma distância de 30,48 m, e conforme a medida da
inclinação vai diminuindo as distâncias percorridas vão aumentando. O Gráfico 15
apresenta uma inclinação de 11% como aceitável, e embora seja um índice alto, nesta
inclinação a distância possível percorrida não chega a 20 m.
Gráfico 15 - Relação entre a inclinação da via e sua distância máxima

Fonte: Riccardi (2010) adaptado de UNITED STATES OF AMERICA (1979).

A American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
realizou uma análise da relação das inclinações com a distância máxima abrangendo as
inclinações apresentadas como desejável e aceitável (Quadro 15). Está relação foi
utilizada para analisar a declividade de Videira e identificar possíveis áreas para
implantação cicloviária.
Quadro 15 - Relação entre a inclinação da via e sua distância máxima
Inclinação (%)

Distância Máxima (m)

5 ou 6

240

7

120

8

90
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9

60

10

30

11 ou mais

15

Fonte: Riccardi (2010) adaptado de AASHTO (1999).

O mapa da Figura 93 apresenta a declividade por inclinação aceitável ao ciclista,
representando as vias menos inclinadas com cores mais claras e conforme a declividade
aumenta, as cores vão se tornando mais escuras. Mesmo a alta declividade sendo uma
característica predominante no município, ainda existem vias passíveis de receberem a
implementação de ciclovias, dentro da classificação de inclinação aceitável.
Figura 93 - Mapa de declividade por inclinação aceitável ao ciclista

Fonte: Elaboração própria.
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8 Transporte Público Coletivo de
Passageiros
8.1

RELATÓRIO DO NOVO TERMINAL URBANO

8.1.1 Caracterização do entorno
O terminal em construção está inserido na Zona Central (ZC) do município de
Videira (Figura 94 e Figura 95), na Rua Antônio Fávero ao lado do Terminal existente,
junto à Praça Nereu Ramos. A região é de grande convergência de tráfego, junto à
antiga linha férrea que atravessa o município e à Rua Saul Brandalise (trecho urbano da
rodovia SC-355), principal via da cidade e importante ligação de Videira aos demais
municípios da região.
Figura 94 – Localização do Terminal na Cidade

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

Com relação à área de influência direta do terminal no seu entorno imediato,
observa-se a presença dos seguintes pontos de interesse (Figura 95): (1) Rio do Peixe e
sua faixa de preservação marginal; (2) Áreas de lazer (Praça Nereu Ramos e Parque do
Rio do Peixe); (3) Áreas comerciais e de serviços (shopping, lojas, restaurantes, bancos);
(4) Áreas culturais (museu, igreja); (5) Passagem de nível da linha férrea; (6)
Entroncamento do sistema viário central (ruas Saul Brandalise e Brasil, Avenida Dom
Pedro II e Rua Nicolau Cavon) e; (7) BRF/Perdigão com ligação direta ao terminal através
de uma passarela de pedestres.
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Figura 95 – Localização do Terminal no Centro

Fonte: Elaboração própria.

O zoneamento da região de entorno é correspondente à Zona Central e
permite o desenvolvimento de comércio, serviços e inclusive micro indústrias. O
gabarito máximo é de dez pavimentos e a taxa de ocupação de 75%, podendo, para
térreos e primeiros pavimentos comerciais, o aumento da taxa ocupação para 90%. O
local destinado à construção do terminal tem como zoneamento Zona de Proteção
Ambiental (ZPA) por tratar-se de faixa marginal ao Rio do Peixe, podendo abrigar
atividades necessárias à infraestrutura pública.
O sistema viário é complexo devido ao entroncamento de importantes vias
urbanas centrais e que fazem ligação com os municípios vizinhos, agravado pela
proximidade do Rio do Peixe, que limita a transposição às duas pontes existentes
(Figura 96).
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Figura 96 - Sistema Viário

Fonte: Elaboração própria.

8.1.2 Características do terminal em construção
O terminal em construção possui área total aproximada de 1.000,00 m², está
localizado às margens do Rio do Peixe ao lado da Praça Nereu Ramos e tem acesso
pela Rua Antônio Fávero (Figura 97), ficando localizado ao lado dos pontos de parada
utilizados, atualmente, como terminal urbano. Tais pontos, devido à precariedade de
infraestrutura e de conforto aos usuários, deveriam ser substituídos pelo terminal.
Todas as nove linhas do sistema iniciam e terminam seus ciclos neste local que, no
horário de pico, recebe um total de 29 viagens (chegadas e partidas).
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Figura 97 – Implantação do terminal projetado

Fonte: Elaboração própria.

O projeto do novo terminal, denominado Terminal Araucária (Figura 98),
integra a proposta do Parque do Rio do Peixe, configurando a etapa três da
implantação do Parque. A obra teve início em 2016 e está paralisada desde setembro
de 2017 devido a incompatibilidades entre o projeto e a implantação da obra no
terreno.
Figura 98 - Imagens 3D do Terminal projetado

Fonte: Prefeitura de Videira (2018).

Conforme levantamentos realizados no local no dia 13/03/2018 (Figura 99), o
terminal em construção foi inserido no contexto urbano sem um projeto de
acessibilidade, principalmente, no que diz respeito à elaboração de estudos de
adequação do sistema viário do entorno e sua compatibilização com as áreas de
entrada e saída dos ônibus e sua circulação interna.
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Figura 99 - Estágio atual da obra

Fonte: LabTrans (2018).

8.1.3 Saída dos Veículos de Transporte Coletivo
Existe um desnível de 1,05 m entre o terreno e a Rua Antônio Fávero no ponto
de saída dos ônibus (Figura 100). Este desnível não pode ser vencido na área existente
no interior do terreno devido à existência da via férrea na sua extremidade. Portanto,
para que seja realizado o acesso dos ônibus à rua, uma obra não prevista, de
rebaixamento da via, deverá ser realizada.
Figura 100 - Desnível existente entre terreno e via

1,05m

Fonte: LabTrans (2018).

8.1.4 Acesso dos Veículos de Transporte Coletivo
Atualmente, a via de acesso ao terminal tem sentido oposto ao previsto para o
novo Terminal. Essa alteração de acesso não foi prevista no projeto e pode acarretar
em um impacto não dimensionado no sistema viário central, podendo inclusive
inviabilizar o acesso, uma vez que os ônibus necessitam de uma área de giro não
prevista em projeto (Figura 101). Tal situação demanda estudo e projeto mais
detalhado da circulação viária do entorno.
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Figura 101 - Sentido atual da via

Fonte: Elaboração própria.

8.1.5 Implantação
A implantação da obra no terreno apresenta incompatibilidades com a
apresentada em projeto. Tais incompatibilidades geraram conflitos, apresentados
abaixo.

8.1.5.1 Estágio da obra e continuidade
Foram construídos, até o momento, quatro dos seis módulos existentes no
projeto e não existe espaço entre o terminal e a margem do Rio do Peixe para dar
continuidade à sua execução conforme previsto. Para finalização da obra, o projeto
deveria ser readequado ao terreno existente, com possibilidade de diminuição do
número de boxes previstos (Figura 102).
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Figura 102 - Sobreposição (projeto x situação verificada in loco)

Fonte: Elaboração própria.

8.1.5.2 Passeio e ciclovia
Não existe espaço para implantação do passeio e ciclovia entre o terminal e a
margem do Rio do Peixe (Figura 103). A implantação do terminal não resguardou a
área necessária prevista no projeto do Parque Rio do Peixe (Figura 104). Além disso,
não existe no projeto proposto um sistema de integração para ciclistas, sem
oferecimento de local para bicicletário ou paraciclo.
Figura 103 - Espaço exíguo existente entre Terminal e margem do Rio do Peixe

Fonte: LabTrans (2018).
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Figura 104 - Passeio e ciclovia projetados (sem espaço para implantação)

Fonte: Prefeitura de Videira (2018).

8.1.5.3 Passarela de pedestres
Em caso de continuidade da obra, a passarela de pedestres existente, que faz a
ligação entre os dois lados da ZC, separados pelo Rio do Peixe, precisará sofrer
alterações. Seu local de acesso atual está no alinhamento do prolongamento do
Terminal (Figura 105). O projeto para sua adequação não foi executado e, ainda que
seja realizado, o espaço entre o local remanescente para acesso à passarela (entre a
margem o rio e o terminal) é exíguo. Tal fator inviabiliza o fechamento do terminal e,
consequentemente, não permite criar um sistema de pré-embarque (área paga), o que
agilizaria o tempo de embarque e desembarque (promovendo maior fluidez ao
sistema) bem como ofereceria maior segurança aos passageiros.
Ademais, uma vez que a passarela finalizará junto à plataforma do Terminal,
cria-se um grande fluxo de pedestres que não tem relação direta com o sistema de
transporte e que gerará pontos de conflito entre o atravessamento do terminal e a
faixa de circulação dos veículos do transporte coletivo, a fim de atingir o passeio do
outro lado da via.
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Figura 105 - Passarela existente

Terminal
Passarela

Fonte: LabTrans (2018).

8.1.6 Plataforma
Foi verificado que o arranjo interno do terminal em construção, quando
finalizado, possui apenas uma plataforma, com comprimento suficiente para a
disposição de cinco pontos de embarque (84,00m). A parte construída até o momento
tem comprimento de 58,00m e acomoda apenas três pontos de parada. Não há
previsão para área de estocagem e retenção de veículos, o que pode ocasionar
congestionamento do terminal e, por consequência, das suas adjacências nos horários
críticos de operação.
Conforme informações recebidas pela empresa Santa Teresinha (operadora do
sistema de transporte público de Videira), e verificadas nos quadros de horários
apresentados aos usuários, para a demanda atual, no horário de pico são necessários
oito pontos de embarque/desembarque para que se desempenhe um nível de serviço
considerado excelente. Portanto, o esquema proposto em projeto não atende a
demanda atual e ainda não permite a ampliação do sistema em função do incremento
da demanda futura.
8.1.7 Discussão e Recomendações
Com base nos elementos anteriormente apresentados e, considerando a
necessidade premente de tomada de decisão quanto à continuidade a respeito das
obras do terminal em construção, são apresentadas as seguintes considerações:
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a. O projeto atual apresenta capacidade máxima para três veículos convencionais,
sem área de espera ou estocagem e, mesmo que executado em sua totalidade
não apresentará capacidade superior à operação de cinco veículos simultâneos;
b. O pouco espaço existente no terreno para implantação do projeto como um todo
inviabiliza a continuidade do fluxo de pessoas tanto nos eixos Norte-Sul (parque
linear), quanto no eixo Leste-Oeste (circulação de pessoas da passarela ao passeio
externo em frente ao terminal projetado). Tal circunstância acarreta conflitos
indesejáveis e insegurança para o usuário;
c. A necessidade de inversão de fluxo das vias do entorno, bem como o
rebaixamento da via adjacente e a falta de área de estocagem no terminal,
necessita de estudo aprofundado de tráfego na região;
d. Não há, no projeto de dimensionamento, previsão de crescimento da demanda e,
consequentemente, da oferta de transporte coletivo urbano.

Com base no exposto, avalia-se que o projeto em execução não apresenta
condições suficientes para sua conclusão devido às divergências de alocação. E,
mesmo que implantando em sua totalidade, não considera características de
atendimento das necessidades operacionais do transporte público de passageiros do
município, bem como carece de estudo de impacto viário no entorno e nos acessos ao
terminal.
É necessário que a decisão da localização do terminal seja tomada com base na
matriz de deslocamentos de origem e destino do município, que fundamentará a
elaboração do sistema proposto. Esta matriz caracteriza os deslocamentos dos
cidadãos e possibilita a configuração de linhas e itinerários para atendimento à
demanda apontada.
Já no tocante às características operacionais do terminal, estas se
correlacionam ao sistema proposto e à demanda mensurada para cada linha. Desta
forma, origina-se a programação das viagens e características da frota necessária para
cada linha apontada, bem como demais critérios apontados nesta avaliação, como o
entorno, acessos, circulação de pessoas, área de manobra e estocagem de veículos do
transporte coletivo.
8.2

TRANSPORTE REGULAR

8.2.1 Concessionária do STPP/Videira
O transporte regular é operado pela empresa Santa Teresinha Transporte e
Turismo Ltda., que opera nove linhas, realizando um percurso de 62.956 km/mês. A
operação conta com uma frota de 12 veículos, com 10 veículos leves e dois pesados. A
tarifa regular atual de todas as 9 linhas é de R$3,20. O sistema ofertou uma média de
2.015 viagens por mês no ano de 2017 e possui demanda mensal, em média, de 65.175
usuários.
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O sistema de transporte público coletivo municipal de Videira apresenta um
único terminal, localizado no centro da cidade, conforme detalhamento nas seções
seguintes. As linhas são todas troncais, sendo três de configuração circular, quatro de
configuração radial circular e duas de configuração desconhecida, referentes ao trajeto
percorrido pelas linhas Faculdade IFC e Faculdade UNOESC.
A operadora conta com 23 funcionários, 17 dos quais na área operacional (17
motoristas), 3 na manutenção, 2 na administração e um na direção (Santa Teresinha,
2018).
8.2.2 Caracterização do terminal existente
O município de Videira oferece uma plataforma central para a oferta do STPP
(Sistema de Transporte Público de Passageiros), caracterizado como terminal pela
passagem de todas as linhas da cidade. Por meio dele é possível que o usuário
habitante do extremo oeste da cidade possa acessar o extremo leste, por exemplo.
O terminal está localizado na Rua Antônio Fávero, em frente à Praça Nereu
Ramos, e sua localização geográfica corresponde às coordenadas: latitude de
27°0’22”S e longitude de 51°9’17’’ O (Figura 106 e Figura 107).
Figura 106 - Mapa do terminal do STPP/Videira

Fonte: Google Earth (2018).
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Figura 107- Mapa do terminal do STPP/Videira

Fonte: Google Earth (2018).

A Figura 108, Figura 109, Figura 110 e Figura 111 expõem o terminal central de
Videira, apresentando algumas características da infraestrutura do espaço. O terminal
oferece oito bancos de espera para os usuários, algumas lixeiras com separação
seletiva e sanitários. O terminal não oferece medidas de acessibilidade para deficientes
físicos, como pisos táteis, rampas de acessibilidade e sanitários acessíveis, conforme
estabelece a NBR 9050 (ABNT, 2015).
Vale destacar que mesmo com alguns ônibus acessíveis, as paradas dos pontos
e terminais não são no mesmo nível, ocorrendo a dificuldade do acesso ao transporte
devido à infraestrutura existente no local.
Figura 108 – Registro fotográfico do terminal do STPP/Videira

Fonte: LabTrans (2018).
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Figura 109 – Registro fotográfico do terminal do STPP/Videira

Fonte: LabTrans (2018).

Figura 110 – Registro fotográfico da área interna do terminal do STPP/Videira

Fonte: LabTrans (2018).
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Figura 111 – Registro fotográfico da via de parada e da chegada do ônibus no terminal central do
STPP/Videira.

Fonte: LabTrans (2018).

Em ônibus convencionais, como os existentes na frota de Videira, a porta de
entrada do ônibus localiza-se no lado direito do veículo. Consequentemente, os pontos
de ônibus costumam ficar também do lado direito da via, garantindo o embarque
rápido e seguro dos passageiros. No caso do Terminal de Videira, o embarque fica
localizado do lado esquerdo da via. Como resultado, os usuários são obrigados a
embarcar no meio da via, conforme apresenta a Figura 112, podendo ocasionar
acidentes e maior tempo de viagem nas linhas, além do impacto causado no fluxo de
trânsito em frente ao terminal.
Figura 112- Registro fotográfico da parada de ônibus no terminal central do STPP/Videira

Fonte: LabTrans (2018).
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Figura 113 – Registro fotográfico do painel de horários das linhas do terminal central do STPP/Videira

Fonte: LabTrans (2018).

A comunicação física para a apresentação dos horários e itinerários de ônibus é
feita em painel, conforme apresenta a Figura 113. No entanto, o município oferece
meios de comunicação do STPP através da internet, pelo site da prefeitura e pelo site
da concessionária Santa Teresinha, este com vinculação ao Google Maps, como mostra
o exemplo da Figura 114, com exceção das linhas Faculdade IFC e Faculdade UNOESC,
que até o momento não possuem itinerários disponíveis na internet, apenas constam
no quadro de horários no site da prefeitura.
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fonteFigura 114 – Quadro de Horários e Itinerários da Linha 212 - Cidade Alta

Fonte: Santa Teresinha (2018).
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8.2.3 Estrutura do STPP/Videira
A estrutura de um sistema corresponde às características das linhas que o
compõem e da sua operação, o que é imprescindível para a verificação da oferta de
transporte, ou seja, do serviço oferecido. As informações levantadas são apresentadas
na Figura 115.

8.2.3.1 Caracterização das linhas
A caracterização, ou configuração, corresponde à forma de operação da linha
em relação à quantidade de terminais de controle de horários e também à sua
disposição espacial, podendo ser classificada em:
» Linha com dois terminais de controle:
• Radial: liga o centro da cidade a um bairro;
• Diametral: liga dois bairros, com passagem pelo centro da cidade;
• Periférica: liga dois bairros, sem passagem pelo centro da cidade.
6
» Linha com um terminal de controle ou circular .

O STPP/Videira conta apenas com um terminal, que recebe todas as viagens no
centro da cidade. Assim, todas as nove linhas do sistema são de configuração circular,
conforme a Figura 116.
Figura 115 - Estrutura do STPP/Videira
Linha
Nome dos terminais/bairros

Número
de ordem

Nome

Número

1

Amarante

2

Extensão da
linha (km)

Configuração

Tipo
A

B

221

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro / Amarante

Cidade Alta

212

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro / Cidade Alta

9,000

3

Faculdade UNOESC

224

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro/ Faculdade UNOESC

41,000

4

Faculdade IFC

225

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro / IFC

15,000

5

P. Industrial

217

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro / P. Industrial

26,000

6

Santa Gema

213

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro / Santa Gema

9,000

7

São Cristóvão

216

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro / São Cristóvão

8,000

8

Vila Verde

220

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro / Vila Verde

11,000

9

Vista Alegre

218

Circular

L. Troncal

Terminal / Centro

Bairro / Vista Alegre

27,000

11,000

Fonte: Santa Teresinha (2018).

8.2.3.2 Tipo das linhas
O tipo da linha refere-se às suas características em relação à função que exerce
dentro do sistema e que pode ser classificada em:

6

Se uma linha apresenta dois terminais, mas em apenas um é feito o controle de horários, então ela é classificada
como radial-circular, diametral-circular ou periférica-circular.
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• Troncal: linha de grande capacidade de transporte e que liga o terminal do centro da
cidade a um terminal de bairro (radial) ou então dois terminais de bairro (diametral
ou periférica);
• Alimentadora: linha de pequena capacidade de transporte e cuja função é coletar os
passageiros de um bairro e transportá-lo até o terminal de bairro e também, no
sentido contrário, distribui-los no bairro a partir desse terminal.

Conforme mostra a Figura 117, 100% do serviço regular do STPP/Videira é
constituído de linhas troncais.
Figura 116 - Infraestrutura do STPP/Videira – Participação da configuração das linhas

Circular
100%

Fonte: Elaboração própria.

Figura 117 - Infraestrutura do STPP/Videira – Participação do tipo das linhas

Troncal
100%

Fonte: Elaboração própria.

8.2.3.3 Extensão das linhas
A extensão é a medida, em quilômetros, do itinerário da linha. Nas linhas que
apresentam dois terminais, a extensão é considerada por sentido.
A extensão média do serviço regular do sistema é de 17,4 km.
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O sistema é constituído de 3 linhas curtas7, ou 33,3% do total de linhas do
sistema, 3 linhas médias (33,3%) e 3 linhas longas (33,3%). A linha mais longa é a
Faculdade UNOESC (224), com 41,0 km e a mais curta é representada pela linha São
Cristóvão (216), com 8,0 km.
Figura 118 - Infraestrutura do STPP/Videira – Participação da extensão das linhas
Curtas
33,3%

Médias
33,3%

Longas
33,3%

Fonte: Elaboração própria.

8.2.3.4 Itinerários e pontos de parada
As nove linhas operadas possuem algumas variações de itinerários, que são
especificadas pelos bairros em que passam e possuem diferentes horários ofertados. O
STPP/Videira possui cerca de 225 pontos de ônibus, distribuídos entre os trajetos das
linhas. Da Figura 119 à Figura 125 são apresentados, respectivamente, os itinerários,
pontos de parada e quadros de horários de todos os possíveis trajetos das linhas
Cidade Alta, Santa Gema, São Cristóvão, Parque Industrial, Vista Alegre, Vila Verde e
Amarante. As linhas Faculdade IFC e Faculdade UNOESC não são apresentadas, por
falta de dados no momento da elaboração das figuras citadas.

7

Neste estudo, foram consideradas linhas curtas aquelas com até 10 km de extensão; linhas médias são aquelas
com extensão entre 10,1 km e 20 km de extensão e as longas, aquelas com extensão superior a 20km.
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Figura 119 - Itinerários e Quadros de Horários da Linha 212 do STPP/Videira
Linha 212 - Cidade Alta
Trajeto 1 - Terminal/Cidade Alta/Terminal
Dia Útil
06:40
12:40

Sábados

Domingos e
Feriados

11:45

Trajeto 2 - Terminal/Cidade Alta/Santa Gema/Terminal
Dia Útil

Sábados

07:10

Domingos e
Feriados
19:55

Trajeto 3 - Terminal/Cidade Alta/Santa Gema/Cetrevi/Terminal
Dia Útil
17:10

18:35

Fonte: Elaboração própria.
Dados: Santa Teresinha (2018).

Sábados
12:15

Domingos e
Feriados
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Figura 120 - Itinerários e quadros de horários da linha 214 do STPP/Videira

Fonte: Elaboração própria.
Dados: Santa Teresinha (2018).
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Figura 121 - Itinerários e quadros de horários da linha 216 do STPP/Videira
Linha 216 - São Cristóvão
Trajeto 1 - Terminal/São Cristóvão/Terminal
Dia Útil

Sábados

08:15
10:15
11:15
12:15
13:10
14:15
15:15

08:15
10:15
11:15
12:15

Domingos
e Feriados
14:15

16:15

Trajeto 2 - Terminal/São Cristóvão/De Carli/Terminal
Dia Útil
07:05
17:15

Sábados

Domingos

Trajeto 3 - Terminal/São Cristóvão/Vila Verde/Água Verde/De Carli/Terminal
Dia Útil

Sábados
13:10
14:15
17:15
18:15

Domingos
08:15
10:15
17:15

Trajeto 4 - Terminal/São Cristóvão/Vila Verde/Terminal
Dia Útil
18:45

Fonte: Elaboração própria.
Dados: Santa Teresinha (2018).

Sábados

Domingos
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Figura 122 - Itinerários e quadros de horários da linha 217 do STPP/Videira
Linha 217 - Parque Industrial
Trajeto 1 - Terminal/Parque Industrial/Terminal
Dia Útil

Sábados

07:10
09:15
11:30
13:10
14:15
18:50
23:30

09:00
11:30
13:10
14:15
18:30

Domingos
e Feriados

Trajeto 2 - Terminal/Vila Verde/Parque Industrial/Terminal
Dia Útil
06:40

Sábados

Domingos

Fonte: Elaboração própria.
Dados: Santa Teresinha (2018).

Figura 123 - Itinerários e quadros de horários da linha 218 do STPP/Videira
Linha 218 - Vista Alegre
Trajeto 1 - Terminal/Vista Alegre/Parque Industrial/Terminal
Dia Útil

Sábados

06:10
07:40
11:45

07:30

Domingos
e Feriados

Trajeto 2 - Terminal/Vista Alegre/Alto da Boa Vista/São Cristóvão/Terminal
Dia Útil
07:00

Sábados
07:00

Domingos

Fonte: Elaboração própria.
Dados: Santa Teresinha (2018).
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Figura 124 - Itinerários e quadros de horários da linha 220 do STPP/Videira

Fonte: Elaboração própria.
Dados: Santa Teresinha (2018).
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Figura 125 - Itinerários e quadros de horários da linha 221 do STPP/Videira

Fonte: Elaboração própria.
Dados: Santa Teresinha (2018).
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A Figura 126 apresenta os pontos de ônibus no município de Videira. Observase que os bairros na porção central da cidade, definida pelos bairros com maior
atividade, compreendendo a região sul (Água Verde, Vila de Carli, São Cristóvão,
Alvorada), centro e região oeste (Floresta, Panazzolo, Amarante e Cidade Alta),
concentram mais pontos de ônibus. Nos bairros periféricos (como Rio das Pedras,
Morada do Sol, Cetrevi e Santa Gema) e, principalmente, nas rodovias de acesso a tais
bairros, a densidade de pontos é consideravelmente menor, com distância entre
pontos de até 1.200 metros.
Percebe-se também a falta de pontos e de abrangência do sistema em alguns
bairros, principalmente na parte norte da cidade. Bairros como Marafon, Carelli,
Farroupilha, Aeroporto, Cibrazém e Sesi não são atendidos pelo STPP/Videira e Iomerê
é atendido apenas pelo sistema intermunicipal de transporte.
Figura 126 - Infraestrutura do STPP/Videira - Levantamento dos pontos de ônibus

Fonte: Elaboração própria.

8.2.4 Operação do STPP/Videira
A operação refere-se à produção e utilização do serviço oferecido por um
sistema de transporte. É importante porque permite a determinação de indicadores de
desempenho e a avaliação da situação.

8.2.4.1 Produção do serviço oferecido
A produção do serviço corresponde à oferta de transporte e compreende o
perfil da frota utilizada e a quantidade de viagens realizadas.
a. Perfil da Frota

As características da frota utilizada no sistema são importantes para a
verificação da capacidade de transporte oferecida, bem como das condições de
confiabilidade e conforto da mesma. No primeiro caso, a ocorrência de quebras
implica a interrupção do serviço e é diretamente influenciada pela idade do veículo; e
em termos de conforto, a capacidade do veículo influencia o nível de serviço oferecido
aos passageiros.
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No Quadro 16 são apresentadas, por veículo, as características gerais da frota
existente, como o número do veículo e da placa, sua categoria 8 e a data de início de
operação.
A frota é composta de 10 ônibus leves e 2 ônibus pesados, com as participações
percentuais mostradas na Figura 127. Não há registro de veículos articulados.
Quadro 16 – Perfil da frota do STPP/Videira - Veículo
Data de
início de

Número
de ordem

Número

1

111

MHU-2179

LEVE

10/01/2011

2

115

KXO-0159

LEVE

08/08/2009

3

204

LTS0447

PESADO

27/06/2013

4

211

MHU-2219

LEVE

10/01/2011

5

305

MEY-7132

LEVE

10/05/2006

6

309

MHF-9343

LEVE

07/04/2009

7

311

MIS-6514

LEVE

27/06/2011

8

405

MEY-7192

LEVE

11/05/2006

9

411

MIT-0424

LEVE

27/06/2011

10

511

MIS-8684

LEVE

27/06/2011

11

601

KMX-5741

PESADO

03/09/2003

12

1201

MJP-8563

LEVE

09/05/2012

Placa

Categoria

operação

Fonte: Adaptado de Santa Teresinha (2018).

8

A categoria está relacionada com a potência do veículo e pode ser classificada em: micro-ônibus, ônibus leve
(potência menor do que 200 cv), ônibus pesado (potência maior do que 200 cv) e ônibus articulado.
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Figura 127 - Infraestrutura do STPP/Videira – Participação da categoria de veículo
Ônibus Pesados
16,67%

Ônibus Leves
83,33%

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 128, é mostrada a distribuição etária da frota, ou seja, a quantidade
de veículos por faixa de idade, em que podem ser observados os anos em que foram
feitos os investimentos na frota. A idade do veículo corresponde à característica (parte
inteira) do valor obtido a partir da seguinte expressão:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖 +

(𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 )

Onde:

12

(1 ≤ MC, MQi ≤ 12)

Idi: Idade do veículo i (anos);
AC: Ano do cálculo (referência: 2018);
AQi: Ano da fabricação da carroceria do veículo i (referência: ano de início de
operação);
MC: Mês do cálculo (referência: agosto);
MQi: Mês da fabricação da carroceria do veículo i (referência: mês de início de
operação).
O resultado é uma idade média de 8,8 anos, o que é considerado muito
elevado, levando em conta a média nacional de 5,2 anos 9. Neste sentido, existem 3
veículos (25% da frota informada) com idade superior à vida útil de dez anos, dois dos
quais com 12 anos (16,67%) e 1 com 15 anos (8,3%).
O Quadro 17 apresenta as características dos chassis utilizados na frota, como o
fabricante e o modelo, o número, a data de fabricação, a potência (em cv), o
comprimento do entre eixos (em m) e o comprimento total (em m).

9

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. Anuário CNT do Transporte, 2018.
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Todos os chassis são da fabricante Mercedes Benz, dos modelos OF 1722
GRANVIA O (1 chassi de 218 cv), OF 1721 VIALE U (1 chassi de 211 cv), OF 1418
TORINO U (2 chassis de 177 cv), OF 1418 TORINO GVU (3 chassis de 177 cv), OF 1418
GRANMIDI O (1 chassi de 177 cv), OF 1418 SVELTO U (4 chassis de 177 cv), com
participações mostradas na Figura 129. A idade média dos chassis é de 10,4 anos.
Figura 128 - Infraestrutura do STPP/Videira – Distribuição etária da frota
6
5

5
4
3
2

2
1

2

1

1

1

0

Fonte: Elaboração própria.

Figura 129 - Infraestrutura do STPP/Videira – Participação dos modelos de chassis

OF 1418 GRANMIDI O
8,3%

OF 1418 SVELTO U
33,3%

OF 1722 GRANVIA O
7,1%

OF 1418 TORINO GVU
21,5%
OF 1418 TORINO U
14,3%

OF 1721 VIALE U
7,1%

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 17 - Perfil da frota do STPP/Videira – Chassis

Fonte: Santa Teresinha (2018).

O Quadro 18 apresenta as características das carrocerias utilizadas na frota,
como o fabricante e o modelo, a data de fabricação, a existência de equipamento de ar
condicionado e/ou elevador eletro-hidráulico para pessoas com dificuldade de
locomoção e a quantidade de assentos.
Dentre os fabricantes de carrocerias, 6 são da Marcopolo, 2 são da Mascarello e
4 da Comil com as participações mostradas na Figura 130.
Quadro 18 - Perfil da frota do STPP/Videira – Carroceria

Fonte: Santa Teresinha (2018).

Em relação aos modelos de carroceria, foram levantados 2 Torino U
(Marcopolo), 1 Granmidi O (Mascarello), 3 Torino GVU (Marcopolo), 1 Granvia O
(Mascarello), 4 Svelto U (Comil) e 1 Viale U (Marcopolo). As participações percentuais
são aquelas mostradas na Figura 131.
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Figura 130 - Infraestrutura do STPP/Videira – Participação do fabricante de carroceria
Comil
33%

Mascarello
17%

Marcopolo
50%

Fonte: Elaboração própria.

Figura 131 - Infraestrutura do STPP/Videira – Participação do modelo de carroceria
Svelto U
34%
Granvia O
8%

Vilae U
8%

Torino U
17%
Torino GVU
25%
Granmidi O
8%
Fonte: Elaboração própria.

b. Oferta de transporte
 Viagens

A quantidade de viagens de acordo com o dia da semana é importante para a
verificação da participação da oferta em cada dia típico (dias úteis, sábados e
domingos ou feriados). As informações levantadas, por linha, estão apresentadas no
Quadro 19.
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Quadro 19 - Oferta diária e semanal de viagens do STPP/Videira
Número
de
ordem
1

Linha

Dias úteis

Sábados

Domingos/
feriados

Semana

221

29

21

15

181

CIDADE ALTA

212

31

24

14

193

FACULDADE UNOESC

224

6

2

0

32

Nome

Número

AMARANTE

2
3
4

FACULDADE IFC

225

6

4

0

34

5

P.INDUSTRIAL

217

18

13

3

106

6

SANTA GEMA

213

31

24

14

193

7

SÃO CRISTÓVÃO

216

11

10

4

69

8

VILA VERDE

220

27

21

10

166

9

VISTA ALEGRE

218

10

5

3

58

Fonte: Santa Teresinha (2018).

Como se pode observar, todas as linhas do sistema operam nos dias úteis e nos
sábados e 7 nos domingos, sendo que as duas linhas que não operam aos domingos
são as que levam às instituições de ensino. As respectivas participações são mostradas
na Figura 132.
Figura 132 – Participação das linhas em operação em dias típicos do STPP/Videira
100%

100%

100%

90%
77,80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Dias Úteis

Sábados

Domingos/Feriados

Fonte: Elaboração própria.

São oferecidas 169 viagens nos dias úteis, 124 aos sábados e 63 aos domingos
com uma oferta mensal de 4.490 viagens. Isto permite inferir que a participação de um
dia útil na oferta mensal de viagens é de 3,76%, de 2,76% aos sábados e de 1,40% aos
domingos ou feriados. As participações percentuais são representadas na Figura 133.

FEPESE

Figura 133 - Participação de um dia típico na oferta mensal de viagens do STPP/Videira
4,00%

3,76%

3,50%
3,00%

2,76%

2,50%
2,00%
1,40%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
Dias Úteis

Sábados

Domingos ou Feriados

Fonte: Elaboração própria.

As linhas com maior oferta de viagens são Cidade Alta e Santa Gema, ambas
com 193 viagens/semana, seguida pela Amarante, com 181 viagens/semana, as mais
importantes troncais. As linhas Cidade Alta e Santa Gema são oferecidas como uma
única linha para a concessionária, ou seja, as medições de oferta e demanda são as
mesmas para as duas linhas.
A Figura 134 mostra a participação das linhas de acordo com a quantidade de
viagens semanais. Observa-se que as linhas de menor oferta são Faculdade UNOESC e
Faculdade IFC, com 32 e 34 viagens semanais, respectivamente. Devido à pequena
quantidade de linhas na cidade, não foi encontrada nenhuma linha complementar, isto
é, linhas que apresentam menos de 20 viagens semanais.
Figura 134 - Participação das linhas em operação de acordo com a quantidade de viagens semanais do
STPP/Videira
>150
44,4%

101 a 150
11,11%

<50
22,2%
51 a 100
22,2%

Fonte: Elaboração própria.
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c. Percurso

O percurso, definido como a quantidade de quilômetros produzidos pelo
sistema durante um período, aqui estipulado em uma semana, é definido como:

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖

Onde:
Pi:

Percurso da linha i (km/semana);

NVi:

Quantidade de viagens da linha i (viagens/semana);

Exti:

Extensão da linha i (km) – ver Quadro 20.

O STPP/Videira produz 13.987 km/semana, o que equivale a 62.956 km/mês,
considerando a contagem de dias típicos do mês de referência (maio/2017).
São produzidos 2.336 km nos dias úteis, 1.589 km aos sábados e 718 km aos
domingos. Isto permite inferir que a participação de um dia útil no percurso mensal é
de 3,71%, de 2,52% aos sábados e de 1,14% aos domingos ou feriados (.
Figura 135).
Quadro 20 - Percurso diário e semanal do STPP/Videira
Número
de ordem

Mês

Maio

Ano

2017

Dias úteis

Sábados

Domingos/
Feriados

Semana

Linha
Nome

Número

1

Amarante

221

319,0

231,0

165,0

1.991,0

2

Cidade Alta

212

279,0

216,0

126,0

1.737,0

3

Faculdade UNOESC

224

246,0

82,0

4

Faculdade IFC

225

90,0

60,0

5

P. Industrial

217

468,0

338,0

78,0

2.756,0
1.737,0

1.312,0
510,0

6

Santa Gema

213

279,0

216,0

126,0

7

São Cristóvão

216

88,0

80,0

32,0

552,0

8

Vila Verde

220

297,0

231,0

110,0

1.826,0

9

Vista Alegre

218

270,0

135,0

81,0

1.566,0

Fonte: Adaptado de Santa Teresinha (2018).

Figura 135 - Participação de um dia típico no percurso mensal do STPP/Videira
4,00%

3,71%

3,50%
3,00%

2,52%

2,50%
2,00%
1,50%

1,14%

1,00%
0,50%
0,00%
Dias Úteis

Sábados
Fonte: Elaboração própria.

Domingos e Feriados
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A comparação desses percentuais com aqueles decorrentes da quantidade de
viagens nos dias típicos (ver item anterior) permite inferir que nos dias úteis destacamse as linhas mais longas, ocorrendo o inverso nos fins de semana. Com efeito, a
extensão média das linhas, considerando o número de viagens por dia típico, é de
13,82 km nos dias úteis, 12,81 km nos sábados e 11,40 km nos domingos.

8.2.4.2 Utilização do serviço oferecido
A utilização do serviço corresponde à demanda de transporte e compreende o
perfil dos usuários de acordo com a forma de pagamento da tarifa e a quantidade de
passageiros transportados.
a. Levantamento da Demanda

O levantamento básico para a análise do comportamento da demanda,
analisada nos itens seguintes, é mostrado no Quadro 21 (dias úteis). As demandas por
categoria de passageiros nos dias típicos de sábados e domingos ou feriados não foi
informada, portanto calculou-se a demanda nestes dias de acordo com a demanda nos
dias úteis. A demanda aos sábados foi contabilizada como 60% da demanda nos dias
úteis, e domingo, como 20% deste valor.
b. Perfil dos Usuários

De acordo com a legislação, há categorias de passageiros que recebem
descontos ou acréscimos em relação à tarifa básica vigente. O conhecimento desta
estatística é importante para a definição do custo por passageiro.
As categorias de passageiro existentes são as seguintes:
 Passageiros comuns:
Pagamento com cartão;
Pagamento em dinheiro;





Estudantes:
Vale-Transporte;
Idosos;
Isentos, inclusive pessoas com deficiência e professores e atendentes de
creches municipais.
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Quadro 21 - Demanda por categoria de passageiro do STPP/Videira – dias úteis

Fonte: Santa Teresinha (2017).

O valor do desconto oferecido a cada uma dessas categorias é mostrado no
Quadro 22, conforme a legislação vigente. A Tarifa Básica considerada é aquela
correspondente ao pagamento com cartão do sistema de bilhetagem eletrônica e que
serve de referência para a determinação dos demais descontos.
Quadro 22 – Desconto oferecido por categoria de passageiro do STPP/Videira
Categoria

Desconto (%)

Cartão

0,00%

Dinheiro

0,00%

Comuns
Estudantes

50,00%

Vale-transporte

0,00%

Idosos

100,00%

Isentos

100,00%

Funcionário público municipal

50,00%

Fonte: Videira (2016).

A Figura 136 mostra a participação dos passageiros transportados de acordo
com a categoria. É importante observar a baixa procura pelos cartões do sistema de
bilhetagem eletrônica, com apenas 10% da demanda total e a elevada participação de
pagamento em dinheiro, preferência de 38,81% dos passageiros. Esta preferência dos
usuários pode ser dada pelo preço da tarifa das duas modalidades, que é igual, não
havendo grande benefício em usar o cartão.
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Figura 136 – Participação de passageiros transportados do STPP/Videira de acordo com a categoria

Dinheiro
38,81%
Estudantes
14,74%
Cartão
10%

Vale-transporte
34,10%

Outras
gratuidades
2,36%
Pessoas com
deficiência
0% Idosos
0%

Fonte: Elaboração própria.

c. Demanda transportada

A quantidade de passageiros transportados foi levantada em diferentes
períodos, com propósitos distintos, conforme descrito nos itens seguintes.
 Demanda dos dias típicos

A quantidade de passageiros transportados de acordo com o dia da semana é
importante para a verificação da participação da demanda em cada dia típico (dias
úteis, sábados e domingos ou feriados). Assim, conhecendo-se a demanda em um
desses dias é possível estimar, por meio deste indicador de participação, aquela dos
demais dias; além disso, pode-se também estimar a demanda mensal.
As informações levantadas, em passageiros/dia, são as apresentadas no Quadro
23.
Quadro 23 - Demanda diária do STPP/Videira

Fonte: Santa Teresinha (2018).
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O STPP/Videira é utilizado por 17.847 pass./semana, o que equivale a 77.634
pass./mês. São transportados 3.225 passageiros nos dias úteis, 1.423 passageiros aos
sábados e 301 passageiros aos domingos. Isto permite inferir que a participação de um
dia útil na demanda mensal é de 4,14%, de 1,83% aos sábados e de 0,39% aos
domingos ou feriados.
Figura 137 - Participação de um dia típico na demanda mensal do STPP/Videira
4,50%

4,14%

4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
1,83%

2,00%
1,50%
1,00%

0,39%

0,50%
0,00%
Dias Úteis

Sábados

Domingos ou Feriados

Fonte: Elaboração própria.

A comparação desses percentuais com aqueles decorrentes do percurso nos
dias típicos (3,71% em dias úteis, 2,52% aos sábados e 1,14% aos domingos ou
feriados) permite inferir que nos dias úteis a utilização dos serviços é maior do que a
produção, ocorrendo o inverso nos fins de semana. Isto implica uma ocupação menor
nos sábados e domingos ou feriados e, consequentemente, um melhor nível de
serviço, mas um maior custo por viagem.
d. Demanda equivalente

Demanda equivalente trata-se das quantidades de passagens inteiras vendidas
pelo sistema e é importante para o cálculo dos custos de transporte. Seu valor
depende da distribuição da demanda transportada, descrita no item b, conforme a
seguinte expressão:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 × (1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷) + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖 × (1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷)

Onde:

DEqi: Demanda equivalente da linha i (pass./semana);
PCi:

Demanda de pagamento com cartão da linha i (pass./semana);

VTi:

Demanda de vale-transporte da linha i (pass./semana);

PDi:

Demanda de pagamento com dinheiro da linha i (pass./semana);
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DD:

Desconto oferecido para pagamento com dinheiro (%);

ESi:

Demanda de estudantes da linha i (pass./semana);

DE:

Desconto oferecido aos estudantes (%).

Conhecida a demanda equivalente, é possível determinar o índice de
equivalência, dado por:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =

Onde:
IEqi:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖

Índice de equivalência da linha i;

DEqi: Demanda equivalente da linha i (pass./semana);
DTi:

Demanda transportada da linha i (pass./semana).

O Quadro 24 apresenta os resultados dos cálculos da demanda equivalente por
linha (em pass./semana) e do respectivo índice de equivalência das linhas, adaptado
para sábados e domingos 10, visto que não houve o recebimento dos dados de
demanda por categoria de passageiros para os dias típicos do final de semana.
Quadro 24 - Demanda equivalente e índice de equivalência do STPP/Videira

Fonte: Elaboração própria.

No período analisado, o STPP/Videira foi utilizado por 19.204 pass./semana e
que pagaram 17.336 passagens inteiras no mesmo período, o que resulta em um
índice de equivalência médio de 0,90.
e. Demanda mensal

A quantidade de passageiros transportados mensalmente ao longo de um ano
permite estabelecer a sazonalidade anual da oferta, ou seja, a relação entre a

10

Foi determinada a demanda de sábado como 60% da demanda nos dias úteis e de 20% para domingos ou
feriados.
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demanda de cada mês e a média anual. Isto possibilita estimar, a partir da demanda de
um dos meses, a demanda dos demais. Além disso, constitui estatística fundamental
para o cálculo dos custos e de indicadores de desempenho.
O Quadro 25 apresenta a distribuição da demanda mensal ao longo do ano de
2017 e o respectivo índice de sazonalidade. A Figura 138 e a Figura 139 mostram esses
valores graficamente. Embora essas distribuições estejam dentro da normalidade
(baixa demanda nos meses de férias e alta demanda nos demais meses) observa-se a
proeminência dos meses de março (24% acima da média) e agosto (19% acima da
média) e a grande baixa no mês de janeiro (44% abaixo da média).
Quadro 25 - Distribuição da demanda mensal e índice de sazonalidade do STPP/Videira

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Demanda
Mensal
36.633
62.158
81.016
64.137
77.631
65.336
60.555
74.099
69.922
69.553
66.280
54.783

Índice de
Sazonalidade
0,56
0,95
1,24
0,98
1,19
1,00
0,93
1,14
1,07
1,07
1,02
0,84

Fonte: Elaboração própria.

Figura 138 – Distribuição da demanda mensal do STPP/Videira (2017)
90.000

81.016

80.000
70.000

62.158

60.000
50.000
40.000

77.631
64.137

74.099
65.336

60.555

36.633

30.000
20.000
10.000
0

Fonte: Elaboração própria.

69.922 69.553

66.280
54.783
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Figura 139 – Índice de sazonalidade mensal da demanda do STPP/Videira (2017)
1,24

1,3

1,19

1,2
1,1

1

0,95

1

1,14

0,98

0,9

1,07

1,07

0,93

0,8

1,02

0,84

0,7
0,6
0,5

0,56

Fonte: Elaboração própria.

8.2.4.3 Indicadores de qualidade e produtividade
O estudo dos indicadores de qualidade e produtividade permite a análise das
condições de operação do sistema e possibilitará a sua comparação com o sistema a
ser proposto. Esta análise contempla o índice de passageiros por quilômetro (IPK), o
percurso médio mensal (PMM) e a ocupação média (OcM), conforme descrito nos
itens seguintes.

8.2.4.3.1

Índice de passageiros por quilômetro (IPK)

O índice de passageiros por quilômetro é o mais importante indicador da
eficiência da operação e revela o grau de ajustamento da oferta de viagens à demanda
de passageiros nos dias típicos. É obtido através da seguinte expressão, considerando a
base semanal:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =

Onde:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

IPKi:

Índice de passageiros por quilômetro da linha i (pass./km);

DSi:

Demanda semanal da linha i (pass./semana);

PSi:

Percurso semanal da linha i (km/semana).

Também importante, mas para o cálculo dos custos, é o IPK equivalente, que
considera, na expressão anterior, a demanda equivalente ao invés da transportada.
O Quadro 26 apresenta os valores do IPK transportado e o IPK equivalente por
linha.
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A eficiência do serviço oferecido é diretamente proporcional ao IPK
transportado, ou seja, quanto maior o IPK, mais eficiente é a programação. No caso do
IPK equivalente, ele é inversamente proporcional ao custo por passageiro, ou seja,
quanto maior o seu valor, menor é o custo, considerando constante o custo por
quilômetro (C/km).
Quadro 26 - Índice de passageiros por quilômetro – IPK das linhas do STPP/Videira
Linha
IPK (pass/km)
Número
Transportado Equivalente
Nome
Número
de ordem
3,2038
1
AMARANTE
221
3,4765
0,2616
0,3047
2
CIDADE ALTA
212
FACULDADE UNOESC
224
0,5691
0,3963
3
0,0667
FACULDADE IFC
225
0,1333
4
0,5470
0,5235
5
P. INDUSTRIAL
217
0,2616
SANTA GEMA
213
0,3047
6
2,5795
2,9659
7
SÃO CRISTÓVÃO
216
2,4630
VILA VERDE
220
2,7508
8
9
VISTA ALEGRE
218
2,0222
1,9037
Fonte: Elaboração própria.

O IPK transportado médio foi calculado em 1,4527 pass./km, um valor mais
baixo se comparado com outros sistemas, como o de Cuiabá - 1,5570 pass./km
(out/2012 11), de Joinville - 1,6085 pass./km (out/2014 12), de Chapecó - 2,2162
pass./km (maio/2013 13) e de Juiz de Fora – 2,1223 pass./km (jun/2013 14), por exemplo.
Isso indica que o serviço oferecido não se encontra corretamente dimensionado, o que
leva à ocorrência de muitas viagens ociosas, elevando os custos do sistema.
Apenas uma linha apresentou alta eficiência, ou seja, um IPK superior a 3
pass./km: Amarante, com 3,4765 pass./km. A linha São Cristóvão obteve um IPK
próximo deste valor (2,9659).
A Figura 140 mostra a participação da quantidade de linhas por faixa de IPK
transportado. Observa-se que um terço das linhas (33,33%) apresenta baixa eficiência
(IPK < 0,5 pass./km), sendo que duas delas representam apenas uma para a
concessionária (Cidade Alta e Santa Gema) e, vale destacar, estas são as linhas com
maior oferta de viagens por semana, apontando, novamente, para uma falha no
dimensionamento.

11

PREFEITURA DE CUIABÁ. Cálculo tarifário. Cuiabá, 2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Serviço público de transporte coletivo urbano; cálculo da remuneração
dos custos e despesas. Joinville, 2014.
13
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO. Planilha apuração de custo tarifa. Chapecó, maio/2013
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. Planilha de cálculo tarifário de ônibus. Juiz de Fora, jun/2013
12
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Figura 140 - Participação da quantidade de linhas por faixa de IPK (em pass./km) transportado do
STPP/Videira

Fonte: Elaboração própria.

8.2.4.3.2

Percurso Médio Mensal - PMM

O percurso médio mensal representa a intensidade de utilização da frota e o
grau de ajustamento na alocação dos veículos às viagens programadas. Corresponde
ao percurso rodado mensalmente por cada veículo da frota operacional e é calculado
através da seguinte expressão:

Onde 15:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝑃𝑃𝑃𝑃 4,35 × 𝑃𝑃𝑃𝑃
=
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹

PMM: Percurso médio mensal (km/veículo.mês);
PM:

Percurso mensal (km/mês);

FE:

Frota efetiva (veículos).

O STPP/Videira apresenta um PMM de 5.246,33 km/veículo.mês, valor que não
difere muito daqueles apresentados por Cuiabá - 5.797,00 km/veículo.mês (out/2012),
Joinville - 5.790,92 m/veículo.mês (out/2014), Chapecó - 5.107,19 km/veículo.mês
(maio/2013), Florianópolis - 6.174,79 km/veículo.mês (maio/2013 16) e Juiz de Fora –
6.798,97 km/veículo.mês (jun/2013), por exemplo.

15 O número 4,35 refere-se à quantidade média de semanas por mês.
16
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS. Estudo dos custos do sistema regular de transporte de passageiros
de Florianópolis – STPP/FLN. Florianópolis, mar/2013.
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8.2.4.3.3

Ocupação Média

A ocupação média, em pass./viagem, mede o grau de conforto oferecido ao
passageiro, mediante sua comparação com os níveis de serviço estabelecidos, e
relaciona a demanda semanal à quantidade de viagens semanais, ou seja:

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 =

Onde:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖

OcMi: Ocupação média da linha i (pass./viagem);
DSi: Demanda semanal da linha i (pass./semana);
QVSi: Quantidade de viagens semanais da linha i (viagens/semana).
Os resultados são mostrados no Quadro 27. Conforme se pode observar, os
valores obtidos são baixos, com uma média de 19,4 pass./viagem.
A Figura 141 apresenta a participação da quantidade de linhas por faixa de
ocupação média do serviço regular do STPP/Videira, na qual se observa que 55,5% (4)
das linhas não ultrapassam os 21 pass./viagem. Isto demonstra que o serviço
apresenta desconexões entre a demanda e a quantidade de viagens de certas linhas,
confirmando as suspeitas levantadas no cálculo de IPK, principalmente para as linhas
Cidade Alta e Santa Gema, que tem uma ocupação média de 2 passageiros por viagem.
Quadro 27 - Ocupação das linhas do STPP/Videira

Fonte: Elaboração própria.

Figura 141 - Participação da quantidade de linhas por faixa de ocupação média (em pass./viagem)
transportado do STPP/Videira

21 - 30
22,22%

>30
22,22%

<10
33,33%

11 - 20
22,22%

Fonte: Elaboração própria.
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8.2.4.3.4

Tempo médio de viagem

O tempo médio de viagem está ligado diretamente ao desempenho do STPP e
representa um importante fator de decisão na escolha pelo meio de transporte do
usuário. O tempo médio das linhas são decorrências direta dos locais de origem e
destino e das velocidades médias dos veículos, que são afetadas pelas condições das
vias e do tráfego geral. O Quadro 28 apresenta os tempos médios de viagem por linhas
do STPP/Videira.
Quadro 28 - Levantamento do tempo médio de viagem por linhas do STPP/Videira

Fonte: Santa Teresinha (2018)

8.2.5 Transporte Executivo
Não há registro de nenhum tipo de transporte executivo no STPP/Videira.
8.3

TRANSPORTE POR FRETAMENTO

O transporte por fretamento realizado pelas empresas é um importante auxílio
para o deslocamento dos funcionários para a diminuição das viagens por carro,
aumentar a pontualidade dos empregados, ter mais segurança nos deslocamentos e
aumentar a produtividade.
Para a coleta de dados deste modo de transporte, contatou-se a Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Videira que repassou o questionário elaborado pelo
LabTrans (Laboratório de Transportes e Logística), apresentado na Figura 142, para a
maioria das empresas associadas. Além disso, foi necessário entrar em contato
diretamente com algumas empresas associadas que não responderam e outras
empresas não associadas. Com isso, no total foram obtidas oito respostas
apresentadas na Tabela 26. A localização das empresas que responderam o
questionário de fretamento pode ser verificada na Figura 143.
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Pelos dados apresentados, pode-se verificar que as empresas Videplast, BRF e a
Master Agroindustrial são as principais responsáveis pelos deslocamentos por
fretamento da cidade. Essas três empresas juntas representam mais de 93,9% dos
empregados transportados no município, como exibido no Gráfico 16.
Gráfico 16 - Proporção de funcionários transportados por empresa

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 142 - Questionário sobre fretamento enviado às empresas

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 143 - Localização das empresas que responderam o questionário de fretamento

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

Tabela 26 - Dados coletados com as empresas

Empresa

Nº de
Média
Passageiros Capacidade Capacidade
Viagens
Total
de Idade Transportados Sentados
Informadas

Itinerário

Método de
Financiamento
funcionário arca com o valor
de 6% do seu salário base e a
empresa paga o restante

3 Marias Agronegocios

2

-

20

90

120

Videira

2

BRF

10,0
5,2
8,0
8,0
3,0
10,0
10,8
7,9

305
15
20
290
15
10
642
1317

376
15
44
297
16
24
703
1565

376
15
44
297
16
24
733
1625

-

Coopervil

16
2
2
9
1
1
17
50

Externo

3

Videira

100% pago pela empresa

Videira

100% pago pela empresa

1

4 GG Vestuário Profissional
5

Master Agroindustrial

6

Spigha

7

Videpel

8

Videplast

TOTAL

1 Externo/ 8 Videira 99% pago pela empresa
Videira

86% pago pela empresa

Videira

83% pago pela empresa

8 Externo/ 9 Videira 100% pago pela empresa

-

-

Fonte: Elaboração própria.
Dados: 2018.

A idade da frota que realiza o fretamento está relativamente elevada na maioria
dos casos, ultrapassando os sete anos de idade para cinco empresas.
O itinerário das empresas é bastante diversificado, não há nenhuma área do
município que concentre a origem das viagens. Grande parte das viagens realizadas
pelas maiores empresas (BRF, Master e Videplast), são viagens com itinerário de cidades
vizinhas e vão direto para a empresa, como é o caso da BRF em que todas suas viagens
possuem o itinerário externo ao município.
Há três tipos de veículos que realizam as viagens de fretamento que são: van,
micro-ônibus e ônibus. Pelos dados enviados pelas empresas e como mostra o Gráfico
17, metade dos deslocamentos são realizados por micro-ônibus.
Em relação ao método de financiamento desse modo de transporte, a maioria
das empresas cobrem quase todo o custo das viagens. Como informado na Tabela 26,
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Coopervil, GG Vestuário e Videplast arcam com 100% dos custos, Master Agroindustrial
cobre 99% e 1% é rateado entre os funcionários, Spigha e Videpel cobre 86% e 83%,
respectivamente, a 3 Marias cobra 6% do salário de cada funcionário que utiliza o
transporte e arca com todo o restante, e a BRF foi a única que não informou como é o
financiamento.
Gráfico 17 - Proporção de viagens por tipo de veículo

24%

50%

Microônibus

Ônibus

Van

26%
Fonte: Elaboração própria.

8.4

TRANSPORTE ESCOLAR

O transporte escolar não é regulamentado pelo município de Videira, desta
forma não foi possível ter acesso aos dados referentes a esta modalidade de transporte.
8.5

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE
De acordo com as informações levantadas, chegou-se às seguintes conclusões:

O STPP possui as linhas distribuídas de forma desigual através das regiões da
cidade. Das sete linhas com acesso aos itinerários, todas são parcialmente superpostas
por outras, com rotas bastante semelhantes. Podem-se citar os pares de itinerários Vila
Verde/São Cristóvão, Parque Industrial/Vista Alegre e o trio Cidade Alta/Santa
Gema/Amarante. Enquanto isso, a maior parte da região ao norte da Rodovia SC-355 e a
região ao leste da Rua João Zardo não são atendidas pelo STPP/Videira.
Nota-se, também, que o dimensionamento de algumas linhas não é ideal. A linha
Cidade Alta/Santa Gema, por exemplo, tem a maior oferta de viagens (193
viagens/semana), mas uma demanda baixíssima (332 pass./semana), resultando numa
ocupação média de cerca de dois passageiros por viagem. Outras linhas também são
preocupantes, com 55,5% das linhas não ultrapassando os 21 pass./viagem. Este
desencontro entre oferta e demanda tem por consequência o aumento do custo do
sistema e a perda de eficiência. E se durante os dias úteis as ocupações médias são
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preocupantes, nos finais de semana o caso agrava-se ainda mais, com uma produção de
serviço maior que a utilização.
Atualmente, a tarifa paga no dinheiro é a mesma daquela paga pelo cartão do
STPP. Isso acaba desencorajando o uso do cartão, que tem uma participação de 10% na
demanda, enquanto o pagamento no dinheiro tem uma participação de 38,8%, quase
quatro vezes mais usado. O uso do cartão é benéfico para o sistema, pois possibilita
controle mais rígido sobre os dados de demanda, garante benefícios aos cidadãos,
dando incentivo para uso do STPP e, principalmente, agiliza a entrada dos passageiros e,
portanto, diminui o tempo de viagem das linhas.
No que diz respeito à frota existente, a idade média é considerada bastante
elevada, de 8,8 anos, com 25% da frota tendo mais de 10 anos. Ainda, o ônibus mais
recente foi adquirido em 2013, isto é, o ônibus mais novo ainda está acima do que se
considera adequado: 4,5 anos. Além disso, nenhum ônibus da frota possui refrigeração,
mas 66,67% possui elevador. O cuidado com a frota é importante principalmente no que
tange o conforto do passageiro e, consequentemente, a probabilidade de maior adesão
dos cidadãos ao STPP.
A flutuação da demanda durante o ano deve ser levada em conta ao planejar a
oferta, principalmente nos meses de férias escolares, dezembro e janeiro, nos quais a
demanda baixa consideravelmente, com demandas 16% e 44% abaixo da média anual,
respectivamente. Também deve-se destacar os meses de março e maio que apresentam
variações significativas acima da média anual de demanda (24% e 19%,
respectivamente).
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9 Transporte público individual
(táxis)
9.1

INTRODUÇÃO

Este capítulo do trabalho refere-se ao estudo do transporte público individual de
passageiros, que corresponde ao serviço de táxi, incluindo o levantamento e diagnóstico
da situação existente.
9.2

LEVANTAMENTO DE DADOS

Este tópico trata sobre o levantamento de informações necessárias para a
elaboração do diagnóstico do transporte público individual de passageiros na situação
existente.
9.2.1 Pontos de táxis existentes
O município conta com dois pontos de táxi, um próximo ao terminal urbano e
outro no terminal rodoviário do município (Tabela 27 e Figura 144). Os dois não
possuem delimitação de quantidade de vagas, mas o ponto próximo à Praça Nereu
Ramos (Ponto 1) comporta mais veículos do que o outro.
Número de
Ordem
1
2

Tabela 27 - Localização dos pontos de táxi

Nome da Via

Referência

Praça Nereu Ramos
Rua Benjamin Graziotin

Terminal Urbano
Terminal Rodoviário

Fonte: Elaboração própria.

Figura 144 - Localização dos pontos de táxi

Fonte: Google Earth (2018).
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9.2.2 Cadastro da frota
Em relação à frota de táxis da cidade, em contato com os taxistas, foi informado
que existem 28 veículos operando.
Tabela 28 - Densidade de táxis na cidade

População

Frota
(veículos)

Densidade
(população/veículo)

52.066

28

1.859,5

Fonte: Elaboração própria.

9.2.3 Forma de solicitação de viagens
Na cidade de Videira, ainda não há disponibilidade de serviço de transporte por
aplicativos, mas os próprios taxistas já estão modificando a forma de atendimento aos
seus clientes. De acordo com informações passadas pelos motoristas e apresentadas no
Gráfico 18, a maioria dos atendimentos das corridas de táxi é chamada por combinação
entre o taxista e o passageiro. Poucas são as corridas em que o cliente chama o táxi
ligando para o ponto.
Os bairros que mais solicitam o serviço de táxi e que foram relatados pelos
taxistas são aqueles que não possuem atendimento do STPP, como os bairros
Farroupilha e Santos Dumont.
O município não possui vagas de estacionamento rotativo para táxi nas vias
principais de comércio. Esse fato dificulta o atendimento do serviço de táxi para o
motivo de compras, pois compromete o desembarque do passageiro nessas situações,
além de dificultar que o taxista consiga uma nova viagem sem precisar retornar ao
ponto.
Gráfico 18 - Método de solicitação de viagem de táxi

30%

Ponto de táxi
Atendimento
direto com o
motorista

70%
Fonte: Elaboração própria.
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9.2.4 Legislação vigente
O serviço de táxis em Videira possui legislação que autoriza seu funcionamento
no município, mas não há indicação de cálculo tarifário, pontos de serviço ou mesmo
exigências sobre a frota operante.
A Lei nº 61/1985, com o título “Estabelece Normas para a Concessão de
‘permissão’ do Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Carros de Aluguel táxis - e dá Outras Providências” teve algumas alterações feitas pela Lei 56/1989 e desde
então se manteve.
9.3

MODELO DE CÁLCULO DE TARIFA

O município de Videira não utiliza modelo de determinação da tarifa do serviço
de táxis. A tarifa é determinada pelos próprios motoristas de táxi e, segundo a categoria,
não há reajuste desde o ano de 2011.
9.4

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE

Para a realização do diagnóstico desta etapa, foi feita a comparação da
densidade de táxis pela densidade de outros municípios.
A densidade de táxis é dada por:
𝐷𝐷𝐷𝐷 =

Onde:

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑄𝑄𝑄𝑄

DT:

Densidade de táxis (hab/táxi)

Hab:

População do município (habitantes)

QT:

Quantidade de táxis no município

A Tabela 29 mostra a densidade de táxis de acordo com faixas de população,
levantado pela ANTP em uma amostra de 533 municípios brasileiros. Videira com uma
população de 52.066 habitantes e 28 táxis apresenta uma proporção de um táxi para
cada 1.859 habitantes.
Tabela 29 - Densidade média de táxis de acordo com o porte da cidade

Faixa de população
(habitantes)
Mais de 1.000.000
500.000 a 1.000.000
250.000 a 500.000
100.000 a 250.000
60.000 a 100.000

Densidade
(habitantes/táxi)
375
917
1.020
1.235
1.087

Fonte: Elaboração própria.
Dados: ANTP (2018).
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De acordo com a Tabela 29, a cidade deveria apresentar no máximo 1.087
habitantes por táxi para ficar na média das cidades brasileiras com população de 60 a
100 mil. Se utilizarmos a densidade e aplicar para a população de Videira, como indica a
Tabela 30, pode-se verificar que faltariam 20 veículos para o município chegar a média
de táxis, isso é, um aumento de 71,4% da frota atual.
Tabela 30 - Quantidade de táxis para atingir a média nacional

População
52.066

Densidade mínima
(habitantes/táxi)
1.087

Quantidade de táxis estimada

Fonte: Elaboração própria .

47,9

FEPESE

10 Transporte de cargas e
estacionamento
10.1 TRANSPORTE DE CARGAS
Este item trata do levantamento de informações e o diagnóstico do transporte
privado de cargas existente na região.
10.1.1 Levantamento de informações
Para a obtenção de dados e análise dos trajetos feitos pelos veículos de carga em
Videira, foram identificados os principais polos geradores do tráfego de cargas e suas
localizações, as principais rotas preferenciais de cargas e levantamento de dados do
sistema viário.
10.1.1.1

Polos geradores do tráfego de cargas

Os principais polos geradores do tráfego de cargas de Videira foram identificados
com auxílio da definição de polos geradores de tráfego para o município de
Florianópolis, conforme o seu Plano Diretor, levando em consideração principalmente a
área construída dos empreendimentos. Estes são indicados e numerados no Quadro 29.
Sua localização é apresentada da Figura 145 à Figura 147.
Quadro 29 - Principais polos geradores do tráfego de cargas
Número

Empresa

Endereço

Tipo

1

VIDEPLAST INDÚSTRIA DE
EMBALAGENS LTDA.

Rodovia SC 135 - km 123,5, s/n - Oficina

Indústria

Rua XV de Novembro, 100 - Centro

Fábrica

2
3

BRF S.A.

Av. Marginal Sul, 60 - Centro

Escritório

Rodovia das lombadas, 2360 - Rio das Pedras

Fábrica

5

PREVEMAX CONFECCOES
PLASTICAS LTDA.

Rua Brasil Corrêa, 630 - Farroupilha

Fábrica

6

CENTRO CENTER ALIMENTOS
LTDA.

Rua Nicolau Cavon, 140 - Centro

Comércio de
Grande Porte

Rua Coronal Fagundes, 180 - Centro

Hospital

Rodovia SC-355, 7260-7312 - Morada do Sol

Comércio de
Grande Porte

4

7
8

HOSPITAL SALVATORIANO
DIVINO SALVADOR HSDS.
HAVAN LOJAS DE
DEPARTAMENTOS LTDA.

9

CARBONI DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS LTDA.

Rodovia SC-355, km 55, N 54 - Nossa Senhora
Aparecida

Comércio de
Grande Porte

10

SPIGHA INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA.

Rua Geovani Carelli, 180 - Cidade Alta

Indústria

10

MASTER AGROINDUSTRIAL
LTDA.

Rua Luiz Mezaroba, 639 - Cidade Alta

Fábrica
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11

INDUSTRIAL MADEIREIRA S.A.

Rodovia SC 355 - km 50 - Rio das Pedras

Indústria

12

AGRICOLA FRAIBURGO S.A.

Rua Sebastião Ribeiro de Jesus, 453 - Rio das Pedras

Fábrica

Rodovia SC 355, km 50, s/n - Rio das Pedras

Fábrica

Rodovia SC 355, km 48 - Rio das Pedras

Indústria

Rodovia SC 355, km 48 - Rio das Pedras

Manutenção
de Máquinas

13
14
15

FISCHER S.A. –
AGROINDUSTRIA.
LASA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA.
VIDEFRIGO IMPLEMENTOS
PARA TRANSP E REFRIGERACAO
LTDA.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 145 – Localização dos principais polos geradores do tráfego de cargas (pontos 1 a 3 e 5 a 9)

Fonte: Adaptado Google Earth (2018).

Figura 146 - Localização dos principais polos geradores do tráfego de cargas (pontos 4 e 11 a 15)

Fonte: Adaptado Google Earth (2018).
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Figura 147 - Localização dos principais polos geradores do tráfego de cargas (ponto 10)

Fonte: Adaptado Google Earth (2018).

10.1.1.2

Principais rotas locais e de passagem

As principais rotas locais e de passagem de veículos de carga levantadas são
mostradas na Figura 148, na qual observa-se que, para o escoamento das cargas, são
utilizados, preferencialmente, três corredores: dois na direção leste-noroeste e um na
direção leste-sudoeste.
Os corredores leste-noroeste compreendem basicamente a SC-355,
subdividindo-se na área urbana. O primeiro, a leste, inclui as ruas Saul Brandalise e Cel.
Schmidt. Já o corredor noroeste é formado pelas ruas Brasil, Vitória, Nicolau Cavon, XV
de novembro, Marechal Floriano Peixoto, Herman Kolberg, Severino José Pasqual e
Avenida Marginal Sul.
Na direção leste-sudoeste, o eixo tem como base a junção entre as rodovias SC355 e SC-135 e, na área urbana, são formadas pela Rua Saul Brandalise e Rodovia
Engenheiro Lineu Bonato.
A via mais carregada, incluindo o tráfego de todos os principais geradores, é a
SC-355, nos trechos das ruas Saul Brandalise, Vitória, Nicolau Cavon, XV de Novembro e
Farroupilha. Conforme pode ser observado na Figura 148, os itinerários preferenciais
estão concentrados nas áreas centrais, aumentando o carregamento das pontes e das
ruas adjacentes.
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Figura 148 – Principais rotas locais e de passagem de veículos de carga

Fonte: Adaptado Google Earth (2018).

10.1.1.3

Oferta de estacionamento de cargas

Por meio de um levantamento da quantidade de vagas ofertadas para carga e
descarga nos estacionamentos rotativos de Videira, foram identificadas 13 vagas de
estacionamentos para esta finalidade, sendo que, 11 destas vagas estão nas vias mais
carregadas, como poderá ser verificado no Quadro 31. Não foi possível avaliar as
condições de estacionamento de veículos de carga internas às empresas geradoras
deste tipo de tráfego, pois não foi declarado pelas mesmas durante o levantamento.

10.1.1.4

Perfil de frota

Levando em consideração os polos geradores do tráfego de cargas em Videira, a
frota de transporte é composta de caminhões truck, carretas, bitrens e caminhões
tanque abastecedores.
O truck é um veículo que apresenta eixo duplo na carroceria e sua capacidade é
de 10 a 14 toneladas; possui peso bruto máximo de 23 toneladas e seu comprimento é
de 14 m, mostrado na Figura 149.
Os veículos caracterizados como carretas são veículos compostos de um cavalo
mecânico e um semirreboque com dois ou três eixos cada (Figura 150). No primeiro
caso, possui peso bruto máximo de 33 toneladas e comprimento máximo de 18,15
metros; no segundo, o peso bruto máximo é de 41,5 toneladas e o comprimento
máximo de 18,15 m.
Os bitrens são combinações de dois semirreboques acoplados entre si e
tracionados por um cavalo mecânico (Figura 151). O peso bruto máximo é de 57
toneladas e comprimento máximo, de 19,80 m.
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Os veículos CTA – caminhão tanque abastecedor (Figura 152) são utilizados pela
Cooperativa BRF.
Os demais veículos da frota de transporte em Videira são constituídos de CNTR
(contêineres), leves, médios, pesados, reboques e tocos.
Não foi possível avaliar as condições de frota de veículos de carga por falta de
dados das empresas.
Figura 149 – Veículo truck

Fonte: Fotos-imagens (2013).

Figura 150 – Veículo carreta

Fonte: Agência Digital WA7 (2016).
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Figura 151 – Veículo bitrem

Fonte: Kothe (2018).

Figura 152 – Veículo CTA - Caminhão tanque abastecedor

Fonte: Arxo (2018).

10.1.1.5

Legislação Vigente

Em Videira, há apenas uma legislação específica sobre a restrição de veículos de
carga e descarga na área central da cidade, dada pela Lei nº 2301. Esta regulamentação
é válida para os veículos utilitários de médio e grande porte. As ruas restritas por esta
legislação estão destacadas na Figura 153. Outra lei existente é a Lei nº 1449, de 13 de
setembro de 2004 que alinha sobre o estacionamento de veículos de transporte de
valores em operação com carga e descarga junto aos estabelecimentos financeiros da
cidade de Videira.
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Figura 153 - Áreas restritas a carga e descarga de utilitários de médio e grande porte

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

10.1.1.6

Diagnóstico da situação existente

O Quadro 30 apresenta a proporção de caminhões e caminhões tratores (IBGE,
2016) em relação à população (IBGE, estimativa para 2017) nas maiores cidades
catarinenses e em todo o Estado. Pode-se observar que a proporção desses veículos
varia entre 21 hab./caminhão, proporção de Videira, e 54 hab./caminhão, proporção de
Blumenau. A exceção é Florianópolis, com uma quantidade proporcionalmente menor
de caminhões.
Os itinerários utilizados pelos veículos de carga focam bastante na área central,
como pôde ser observado na Figura 148. Os maiores fluxos de carga, são feitos através
das ruas Saul Brandalise e XV de Novembro, passando pelas Ruas Nicolau Cavon, Vitória
e Farroupilha. As mais importantes saídas da área urbana, ao leste e noroeste, se dão
pela SC-355, e ao sudeste pela SC-135.
Quadro 30 – Densidade média de caminhões nas maiores cidades catarinenses e no estado de Santa
Catarina

Munícipio

População est. 2017
(habitantes)

Quantidade de
caminhões

Densidade
(hab/caminhão)

Joinville
Florianópolis
Blumenau
Chapecó
Itajaí
Videira
Santa Catarina

577077
485838
348513
213279
212615
52066
7001161

11573
4131
6399
6815
8175
2524
196963

50
118
54
31
26
21
36

Fonte: Elaboração própria.
Dados: IBGE (2018).
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10.2 ESTACIONAMENTO
Neste item, são analisadas as principais características do estacionamento de
veículos nas ruas de Videira.
10.2.1 Características
O Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado de Veículos do município foi
criado em 18 de outubro de 2001, por meio da Lei Municipal nº 931/2001, e
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 14.137/2017, que possui, dentre outros, o
objetivo de democratizar o espaço público do município, promovendo a rotatividade no
uso das vagas e, ao mesmo tempo, auxiliando na fluidez do tráfego.
Foram criadas em Videira áreas de estacionamento rotativo pago nas vias e
logradouros públicos centrais da cidade, para o estacionamento de veículos
automotores, sujeitando o usuário à temporariedade e ao pagamento de preços fixados
pelo Executivo Municipal (Quadro 31).
A última concessão, ficou em vigência no período de 06 de agosto de 2014 até 06
de agosto de 2018, com o Sistema de Estacionamento Eletrônico sendo utilizado via
aplicativo RodaVaga, gerenciado pela empresa DAC Serviços de Estacionamento - Park
Express.
O estacionamento é rotativo, com limites de duas horas para vagas de alta
rotatividade e conta com um total de 1147 vagas.
O horário de funcionamento do estacionamento rotativo é das 09:00h às 11:45h
e das 13:00h às 17:45h, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 11:45h aos sábados. A
tarifa varia de acordo com o tempo de estacionamento: 30 minutos ao valor de R$ 0,050
por minuto, 1 hora por R$ 0,033/minuto, aproximadamente, e 2 horas a R$
0,025/minuto. A venda mínima das recargas limitado para o período de 30 minutos.
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Quadro 31- Quantidade de vagas por trecho de ruas - estacionamento rotativo/controlado
1

Curta
Duração
1

Carga/
Descarga
-

Embarque/
Desembarque
-

Veículo
Oficial
-

-

-

TOTAL DE
VAGAS
23

4

-

-

1

-

-

-

-

38

1

3

2

1

-

1

-

-

-

63

29

1

2

1

-

-

2

-

-

-

35

19
79

4

3
4

1
1

3

1
1

-

-

1

-

24
93

Benjamin Graziotin

64

3

3

1

-

1

-

-

-

-

72

até

Lauro Müller

10

1

2

-

1

-

-

-

1

-

15

até

Pedro Andreazza

135

2

5

3

-

-

-

-

1

1

147

até
até
até

Veneriano dos Passos
Victor Meirelles
Coronel Fagundes

109
14
9

6
1
1

4
1
1

3
1
1

6
-

3
-

-

1
1
-

1
-

-

133
18
12

até

Sete de Setembro

77

7

6

1

2

3

2

-

2

-

100

até

Bom Sucesso

75

5

5

2

-

1

1

-

2

-

91

até

Mal. Floriano Peixoto

4

-

1

-

-

-

-

-

-

-

5

até

Mal. Floriano Peixoto

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

até

Mal. Floriano Peixoto

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

até

Mal. Floriano Peixoto

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

até

Arlindo de Matos

44

1

3

2

3

1

1

-

-

-

55

Santa Catarina

até

Duque de Caxias

57

2

2

1

-

1

1

-

-

-

64

Dom Pedro II
TOTAL

até

Alberto Zoler

81
979

4
41

2
52

2
23

17

13

2
10

1
3

8

1

92
1147

Nº

RUA

1/18

Dom Pedro II

até

Coronel Shmidt

18

2

1

Brasil

até

Saul Brandalize

33

-

3/18

Pedro Andreazza
Coronel Alberto
Schmidt
Brasil

Dom Pedro II

até

55

4/18

Osvaldo Cruz

Brasil

até

5/18
6(1)/18

Nicolau Cavon
Av. Dom Pedro II

até
até

6(2)/18

Av. Dom Pedro II

até

6(3)/18

Benjamin Graziotin

7/18

Antônio Nico Fávero

8/18
9/18
10/18
11(1)/1

Saul Brandalise
Padre Anchieta
Luiz Ferlin Senior

Brasil
Brasil
Nestor
Fernandes
Av. Dom Pedro
II
Nestor
Fernandes
Dom Pedro II
Saul Brandalize
Saul Brandalize

Coronel Fagundes
(lombada depois do
Hospital)
Ponte Cezar Carelli
Nestor Fernandes

XV de Novembro

(BRF)

2/18

8

11(2)/1
8

XV de Novembro

12/18

Santa Catarina

13/18

Sete de Setembro

14/18

Duque de Caxias

15/18

Bom Sucesso

16/18

Coronel Fagundes
Mal. Floriano
Peixoto
Lauro Müller

17/18
18/18

Trecho

Sete de
Setembro
XV de
Novembro
XV de
Novembro
XV de
Novembro
XV de
Novembro
Brasil

Azul Moto Idoso PNE

Fonte: Elaboração própria.
Dados: DAC Serviços de Estacionamento LTDA (2017).
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10.2.1.1

Levantamento de informações

A análise da operação dos estacionamentos de veículos nas vias e logradouros
públicos centrais da cidade foi realizada com base na chamada pesquisa de rotatividade,
realizada por amostragem.

10.2.1.2

Quantidade de vagas nos principais estacionamentos

Foram selecionados, a partir de estudos de demanda dos principais locais de
estacionamentos em Videira, onze trechos de ruas mais críticas para a execução da
pesquisa. A maior parte desses trechos eram administrados pela empresa DAC Serviços
de Estacionamento - Park Express, com exceção do trecho pesquisado na Avenida
Manoel Roque que conta com 115 vagas não administradas pela empresa DAC. Na
Figura 154 e no Quadro 32 é mostrada a localização dos estacionamentos pesquisados
e, da Figura 155 à Figura 167, a vista ampliada de cada um deles e a respectiva foto.
Figura 154 – Localização dos estacionamentos pesquisados

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).
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Quadro 32 – Localização dos estacionamentos pesquisados
Trecho
Número do
Nome da via
estacionamento
Início
Fim
1
Rua XV de Novembro
Sete de Setembro
Bom Sucesso
2
Rua XV de Novembro
Sete de Setembro
Bom Sucesso
3
Avenida Dom Pedro II
Rua Vitória Ramos
Rua Pedro Andreazza
4
Rua Pedro Andreazza
Dom Pedro II
Coronel Schmidt
5
Saul Brandalise
Dom Pedro II
Rua Coronel Schmidt
6
Saul Brandalise
Dom Pedro II
Rua Coronel Schmidt
7
Coronel Fagundes
Brasil
Arlindo de Matos
8
Coronel Fagundes
Brasil
Arlindo de Matos
9
Avenida Manoel Roque
Rua Alberto Zoler
Rua Antônio Pinto
10
Avenida Manoel Roque
Rua Alberto Zoler
Rua Antônio Pinto
11
Avenida Manoel Roque
Rua Alberto Zoler
Rua Antônio Pinto
Fonte: Elaboração própria.

Figura 155 – Localização dos estacionamentos pesquisados 1 e 2

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

Figura 156 – Visualização dos estacionamentos pesquisados 1 e 2

Fonte: Google Street View (2017).
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Figura 157 - Localização dos estacionamento pesquisado 3

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

Figura 158 - Visualização do estacionamento pesquisado 3

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 159 - Localização do estacionamento pesquisado 4

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).
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Figura 160 - Visualização do estacionamento pesquisado 4

Fonte: Google Street View (2017).
Figura 161 - Localização dos estacionamentos pesquisados 5 e 6

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

Figura 162 - Visualização dos estacionamentos pesquisados 5 e 6

Fonte: Google Street View (2017).
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Figura 163- Localização dos estacionamentos pesquisados 7 e 8

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

Figura 164 - Visualização dos estacionamentos pesquisados 7 e 8

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 165 - Localização dos estacionamentos pesquisados 9,10 e 11

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).
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Figura 166 - Visualização dos estacionamentos pesquisados 9 e 10

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 167 - Visualização do estacionamento pesquisado 11

Fonte: Adaptado de Google Earth (2018).

10.2.1.3

Quantidade de vagas

O Quadro 33 apresenta novamente os estacionamentos pesquisados e o número
de vagas sondados em cada, que somam 207. Desta forma, o tamanho da amostra é de
16,4% dos estacionamentos nas principais vias de Videira.
Quadro 33 – Número de vagas dos estacionamentos pesquisados

Número do
estacionamento

Nome da via

Número de vagas
pesquisado

1
2
3
4
5
6

Rua XV de Novembro
Rua XV de Novembro
Avenida Dom Pedro II
Rua Pedro Andreazza
Saul Brandalise
Saul Brandalise

15
15
10
15
8
10
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7
8
9
10
11

Coronel Fagundes
Coronel Fagundes
Avenida Manoel Roque
Avenida Manoel Roque
Avenida Manoel Roque

12
7
51
33
31

Fonte: Elaboração própria.

10.2.1.4

Metodologia da pesquisa de rotatividade

Nos locais pesquisados, foram anotadas as placas dos veículos estacionados em
cada vaga, em períodos de 15 minutos, durante 2 horas, ou seja, foram separados em 8
períodos distintos. Assim, foi possível calcular, por local, as seguintes informações:
- Tempo total ocupado, dado por:
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝐈𝐈𝐈𝐈 × � 𝐐𝐐𝐐𝐐𝐐𝐐

Onde:
TTO:

Tempo total ocupado (min);

IP:

Intervalo de pesquisa (estipulado em 15 min);

QVE: Quantidade de veículos estacionados em cada intervalo de pesquisa.

- Tempo total disponível, dado por:
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝐈𝐈𝐈𝐈 × 𝐐𝐐𝐐𝐐𝐐𝐐

Onde:
TTD:

Tempo total disponível (min);

IP:

Intervalo de pesquisa (estipulado em 15min);

QIP:

Quantidade de intervalos de pesquisa.

- Tempo médio de permanência do veículo na vaga, dado por:
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 =
Onde:

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓
∑ 𝐐𝐐𝐐𝐐𝐐𝐐

TMP: Tempo médio de permanência (min/veículo);
TTO: Tempo total ocupado (min);
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QVP: Quantidade de veículos estacionados no período de pesquisa (total de
placas diferentes).
- Taxa de ocupação, dada por:
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ×

Onde:
TOc:

Taxa de ocupação (%);

TTO:

Tempo total ocupado (min);

TTD:

Tempo total disponível (min).

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓

A taxa de ocupação define o nível de serviço do estacionamento, conforme a
escala do Quadro 34. Essa escala foi estabelecida considerando-se uma função linear e
com seis faixas de variação admissíveis - do Nível de Serviço A (NS A) até o Nível de
Serviço E (NS E) - entre 0,0% e 100,0%. Com até 20,0% do local ocupado (NS A), as
condições de estacionamento são ideais, sem nenhuma necessidade de procura de
vagas. No outro extremo, no NS E, é grande a probabilidade de circulação de veículos
em busca de vagas, podendo sobrecarregar o sistema viário. No NS F, a ocupação
excede a quantidade de vagas, o que expressa a grande demanda por estacionamento
público no local. A Figura 168 mostra uma representação do nível máximo de ocupação
do estacionamento de acordo com o nível de serviço.
Quadro 34 - Nível de serviço do estacionamento de acordo com a taxa de ocupação

Nível de serviço

Qualidade do serviço

A
B
C
D
E
F

Excelente
Ótima
Boa
Regular
Ruim
Péssima

Taxa de ocupação
Mínima
Máxima
0,0%
20,0%
20,1%
40,0%
40,1%
60,0%
60,1%
80,0%
80,1%
100,0%
>100,0%

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 168- Nível de serviço do estacionamento de acordo com a taxa de ocupação

Fonte: Elaboração própria.

10.2.1.5

Resultados da Pesquisa

A Quadro 35 apresenta os levantamentos de veículos estacionados em cada local
por intervalo de 15 minutos durante todo o período de pesquisa, realizada das 08:00h às
12:00h durante o mês de agosto de 2018.
Para cada local, é apresentado no Quadro 36 e no Quadro 37, o volume horário
de veículos estacionados, defasado de 15min, que corresponde ao arredondamento da
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média aritmética dos volumes em cada conjunto de quatro intervalos de 15min
consecutivos.
O cálculo dos indicadores descritos no item anterior e a determinação dos níveis
de serviço dos locais pesquisados, junto com a média, são mostrados no Quadro 38.
Observa-se que, segundo a classificação, a ocupação das vagas em Videira é
regular, uma vez que são utilizados em média 72% do tempo disponível para
estacionamento. A pior situação (NS E, com uma taxa de ocupação entre 80,1% e
100,0%) foi observada somente nas vias mais críticas da região, sendo estas a Rua Saul
Brandalise e Avenida Manoel Roque. Considerando todos os locais e o período de
pesquisa, constatou-se que o NS A, B e F não aparecem nos estacionamentos
pesquisados. O NS C aparece em 18,2%, o NS D em 54,5% e o NS E em 27,3% dos casos.
O tempo médio de permanência é de 45 minutos, o que demonstra a alta rotatividade
existente.
Quadro 35 - Levantamento de veículos estacionados
Nº do
estacionamento
1 (10:00 - 12:00)
2 (10:00 - 12:00)
3 (08:00 - 10:00)
4 (08:00 - 10:00)
5 (08:00 - 10:00)
6 (08:00 - 10:00)
7 (10:00 - 12:00)
8 (10:00 - 12:00)
9 (08:00 - 10:00)
10 (10:00 - 12:00)
11 (10:00 - 12:00)

Período Período Período Período Período Período Período Período
1
2
3
4
5
6
7
8
13
12
6
7
8
7
11
7
10
22
23

12
9
6
6
8
9
11
6
13
25
21

12
11
11
11
12
15
6
3
5
9
6
9
8
8
7
7
9
10
10
11
11
7
7
6
21
20
25
19
20
21
23
24
22
Fonte: Elaboração própria.

13
11
9
9
6
10
11
6
30
21
23

10
9
10
9
7
9
6
5
33
20
20

9
8
6
12
8
10
5
5
31
18
22

Total de
veículos
estacionados
44
42
19
46
42
31
27
15
40
34
31

Quadro 36 - Volume horário de veículos estacionados
Nº do estacionamento
3
4
5
6
9

(08:00 - 08:59) (08:15 - 09:14) (08:30 - 09:29) (08:45 - 09:44) (09:00 - 09:59)
6
5
6
7
8
7
8
9
9
10
8
8
8
7
7
8
9
9
10
10
16
20
24
27
30
Fonte: Elaboração própria.

Quadro 37 - Volume horário de veículos estacionados
Nº do estacionamento
1
2
7
8
10
11
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(10:00 - 10:59) (10:15 - 11:14) (10:30 - 11:29) (10:45 - 11:44) (11:00 - 11:59)
12
12
12
12
11
11
12
13
12
11
11
11
11
10
9
7
7
7
6
6
22
22
21
21
20
23
23
23
23
22
Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 38 - Cálculo dos indicadores e determinação do nível de serviço
Número do
estacionamento

Vagas
disponíveis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Média

15
15
10
15
8
10
12
7
51
33
31
19

10.2.1.6

Tempo total
Tempo total
Tempo médio de
ocupado
disponível
permanência
(min)
(min)
(min/veículo)
1365
1800
31
1305
1800
31
765
1200
40
1005
1800
22
900
960
21
1065
1200
34
1140
1440
42
735
840
49
2745
6120
69
2490
3960
73
2670
3720
86
1471
2258
45
Fonte: Elaboração própria.

Taxa de
ocupação
(%)
76
73
64
56
94
89
79
88
45
63
72
72

Nível de
serviço
D
D
D
C
E
E
D
E
C
D
D
D

Legislação Vigente

Em Videira, há apenas uma legislação específica sobre o estacionamento rotativo
de veículos, sendo esta a respeito da criação de áreas de estacionamento rotativo pago
de veículos em vias e logradouros públicos e outras providências (Lei nº 931, de 18 de
outubro de 2001), e dois decretos, um sobre a regulamentação do sistema rotativo
instituído pela Lei nº 931/01 (Decreto nº 12.275, de 31 de julho de 2015) e outro da
alteração do valor do sistema de estacionamento rotativo na cidade de Videira (Decreto
nº 12.909, de 26 de abril de 2016).

10.2.1.7

Diagnóstico da situação existente

Observa-se, primeiramente, que a busca por estacionamento em Videira é alta,
visto que, em média são utilizadas 72% das vagas disponíveis, o que configura um NS D.
O nível de serviço de maior ocorrência é o NS D, com 54,5% das 11 situações
examinadas. Em seguida, tem-se o NS E, com 27,3% das situações e, por último, o NS C,
com 18,3% das situações. Não houve ocorrências de NS B, A e F nos horários
pesquisados.
Destaca-se uma ocorrência de NS E, pior caso observado, nos estacionamentos
números 5, 6 e 8 (Rua Saul Brandalise e Avenida Manoel Roque), cujas localizações
podem ser observadas na Figura 161 e na Figura 163 , além de suas visualizações na
Figura 162 e Figura 164, caracterizando-os como estacionamentos mais críticos de
Videira.
Assim, pode-se constatar que as vagas públicas, no cenário atual, são suficientes
para atender a demanda atual verificada, com maiores dificuldades de estacionamento
em 27,3% das situações. Entretanto, cenários futuros serão estudados posteriormente a
fim de identificar crescimentos de demanda e elaborar propostas para otimização do
sistema de estacionamento de Videira, em conjunto com incentivos à migração modal
para modos ativos de transporte e sistema de transporte público coletivo.
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11

Circulação viária

11.1 VIAS PRINCIPAIS
As vias principais são classificadas por serem vias de maiores acessos e fluxos,
tendo como características a oferta de comércios e serviços, ou mesmo por possuírem
polos geradores de viagens. Normalmente, correspondem às vias arteriais e são
apresentadas na Figura 169 e Quadro 39.
Figura 169 - Mapa das vias principais de Videira/SC

Fonte: Prefeitura Municipal de Videira - PMV (2018).

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Quadro 39 - Nomes das ruas principais - Videira/SC

Nome da Via
Av. Constantino Crestani
Av. Marginal Sul
Rua Severino José Pasqual
Rua 10 de Setembro
Rua Alberto Grando
Rua Alberto Reichert
Rua Anita Garibaldi
Rua Aparecida
Rua Arthur Brandalise
Rua Bulcão Viana
Rua Farroupilha
Rua João Zardo
Rua Lauro Müller
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14
15
16
17
18

Rua Nicolau Cavon
Rua Padre Anchieta
Rua Prefeito César Augusto Filho
Rua Saul Brandalise
Rua XV de Novembro
Fonte: Elaboração própria.

11.2 INTERSEÇÕES
O Manual de Projeto de Interseções do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT, 2005) apresenta conceitos, critérios, métodos de análise e
instruções para a implementação de interseções. No que concerne aos conceitos de
interseção, o manual apresenta as seguinte definições:
» Interseção: confluência, entroncamento ou cruzamento de duas ou mais vias.
» Interseção em nível: interseção onde os cruzamentos de correntes de tráfego
ocorrem no mesmo nível.

Em função do controle de sinalização em interseções em nível, o DNIT apresenta
dois tipos:
» Sem sinalização semafórica: interseções típicas de zonas rurais onde o fluxo é
controlado por sinalização horizontal e vertical.
» Com sinalização semafórica: típica de zonas urbanas onde o fluxo é controlado por
semáforo.

As interseções caracterizadas como pontos críticos em Videira são classificadas
como interseção em nível. Foram encontradas dezoito interseções principais, nas quais
doze delas se encontram na área central da cidade. Dentre essas interseções, quatro
delas possuem semáforos:
» interseção entre Rua Brasil, Rua Vitória e Avenida Dom Pedro II – 3 semáforos com
indicação para pedestres;
» interseção entre Avenida Dom Pedro II e Rua Saul Brandalise – 3 semáforos com
indicação para pedestres;
» interseção entre Avenida Dom Pedro II, Rua Pedro Andreazza e Rua Antônio Fávero
– 3 semáforos com indicação para pedestres e;
» interseção entre Rua Saul Brandalise e Rua Coronel Schmidt.

A Figura 170 mostra a localização das principais interseções com pontos críticos
em Videira. O Quadro 40 apresenta as ruas de cada interseção e, nele, os pontos
destacados em azul representam aqueles que receberam estudo de contagem de
tráfego, o que será abordado posteriormente.
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Figura 170 - Pontos críticos de interseções – Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 40 - Caracterização das interseções pesquisadas – Videira/SC
Interseção *

Localização

1

Rua Nicolau Cavon / Rua Vitória / Dom Pedro II

2

Rua Cel. Schmidt /Rua Saul Brandalise / Rua Padre Anchieta

3

Rua Brasil/ Rua Cel. Schmidt / Rua Osvaldo Cruz

4

Rua Vitória/ Rua XV de Novembro

5

Avenida Dom Pedro II / Rua Saul Brandalise

6

Avenida Dom Pedro II / Rua Benjamin Graziotin

7

Rua XV de Novembro / Rua Farroupilha

8

Rua Farroupilha / Rua Nicolau Cavon

9

Rua Brasil / Rua Cel. Fagundes

10

Rua Saul Brandalise / Rua Pedro Gaio

11

Rua Cel. Fagundes / Rua Arlindo de Matos

12

Rua Veneriano dos Passos / Rua Abraão Brandalise

13

Rua José Domingos Franco / Rua Abraão Brandalise

14

Rua Fraiburgo / Rua Saul Brandalise

15

Rua XV de Novembro / Rua Urussunga / Rua João Batista Galo

16

Rua Castelo Branco / Rua Ibicaré
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17

Rua Luis Argenta/Av. Marginal Sul

18

Rua Severino José Pasqual/Rua Rodolfo Reinaldo Skale

* Os pontos em azul receberam contagem de tráfego.

Fonte: Elaboração própria.

A Interseção 01 intersecta as ruas Nicolau Cavon, Vitória, Antônio Fávero, Brasil e
Avenida Dom Pedro II. Localizada na área central da cidade e próxima do terminal
central de transporte coletivo, ela possui cinco sentidos (movimentos) e é caracterizada
por grandes fluxos, principalmente em horários de pico. Por conta da proximidade com
o terminal urbano, existem conflitos de ônibus do transporte público coletivo com
demais modos de transporte. Nesta área também ocorrem muitos fluxos de pedestres,
também gerando possíveis conflitos (Figura 171).
Figura 171 - Interseção 01 - Ruas Nicolau Cavon, Vitória, Antônio Fávero, Brasil e Av. Dom
Pedro II

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 02 intersecta as ruas Cel. Schmidt, Saul Brandalise e Padre Anchieta.
Esta interseção possui cinco sentidos e sinalização semafórica. A Rua Saul Brandalise
possui sentido único da Av. Dom Pedro II até esta interseção, passando a ter sentido
duplo depois, oferecendo possibilidades de conversão para as ruas Cel. Schmidt e Padre
Anchieta. Na conversão à esquerda do fluxo da Rua Saul Brandalise (sentido duplo) para
a Rua Padre Anchieta, é preciso fazer uma parada no meio da interseção. As ruas Cel.
Schmidt e Padre Anchieta recebem os fluxos da Rua Saul Brandalise (Figura 172).
Figura 172 - Interseção 02 - Rua Cel. Schmidt, Rua Saul Brandalise e Rua Padre Anchieta

Fonte: Google Street View (2018).
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A interseção 03 intersecta as ruas Brasil, Cel. Schmidt e Osvaldo Cruz e possui
três sentidos. A Rua Brasil têm sentido único e quatro faixas de rolamento, na qual, para
a realização da conversão para a Rua Osvaldo Cruz, é preciso realizar uma parada na
faixa do meio da rua, e esperar o fluxo da extremidade direita parar para fazer a
conversão (Figura 173).
Figura 173 - Interseção 03 - Rua Brasil, Rua Cel. Schmidt e Rua Osvaldo Cruz

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 04 intersecta as ruas Vitória e XV de Novembro. A Rua Vitória
recebe os fluxos oriundos da Rua XV de Novembro e a maior demanda do lado oeste do
Rio do Peixe (Figura 174).
Figura 174 - Interseção 04 - Rua Vitória e Rua XV de Novembro

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 05 intersecta a Avenida Dom Pedro II e a Rua Saul Brandalise,
possuindo três sentidos e sinalização semafórica. A Rua Saul Brandalise recebe os fluxos
oriundos da Avenida Dom Pedro II (Figura 175).
Figura 175 - Interseção 05 - Rua Dom Pedro II e Rua Saul Brandalise

Fonte: Google Street View (2017).
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A interseção 06 intersecta a Avenida Dom Pedro II e Rua Benjamin Graziotin. Esta
interseção possui três movimentos possíveis, no qual a Rua Benjamin Graziotin recebe
os fluxos oriundos da Avenida Dom Pedro II (Figura 176).
Figura 176 - Interseção 06 - Avenida Dom Pedro II e Rua Benjamin Graziotin

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 07 intersecta as ruas XV de Novembro e Farroupilha. A Rua XV de
Novembro recebe todo o fluxo da Rua Farroupilha e a demanda do outro lado do Rio do
Peixe (Figura 177).
Figura 177 - Interseção 07 - Rua XV de Novembro e Rua Farroupilha

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 08 intersecta as ruas Farroupilha e Nicolau Cavon. A Rua Nicolau
Cavon distribui seu fluxo para a Rua Farroupilha nas duas direções. Esta possui um
trecho de sentido único (na ponte), com sentido de fluxo para a Rua XV de Novembro.
No trecho de sentido duplo, a Rua Farroupilha distribui seu fluxo através da
possibilidade de conversão a direita para a Rua Nicolau Cavon, e a continuação do fluxo
oferece acesso ao outro lado do Rio do Peixe (Figura 178).
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Figura 178 - Interseção 08 - Rua Farroupilha e Rua Nicolau Cavon

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 09 intersecta as ruas Brasil e Rua Cel. Fagundes. Neste trecho, quem
trafega pela Rua Brasil na direção oeste, ao chegar à Rua Cel. Fagundes, precisa
aguardar o trânsito de quem segue da Rua Cel. Fagundes em direção à Rua Brasil,
também na direção oeste. No caso de quem trafega pela Rua Brasil na direção leste e
deseja continuar nesta rua, é necessário aguardar o tráfego da Rua Cel. Fagundes para
poder realizar um movimento a esquerda e seguir na Rua Brasil (Figura 179).
Figura 179 - Interseção 09 - Rua Brasil e Rua Cel. Fagundes

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 10 intersecta as ruas Saul Brandalise e Pedro Gaio. Neste trecho,
existe uma interseção em “T”, onde a Rua Pedro Gaio tem extremidade na Rua Saul
Brandalise. As duas ruas possuem os dois sentidos de tráfego e todos os movimentos de
conversão possíveis são permitidos na interseção, tendo maior preferência quem
trafega pela Rua Saul Brandalise e permanece na mesma direção (Figura 180).
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Figura 180 - Interseção 10 - Rua Saul Brandalise e Rua Pedro Gaio

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 11 intersecta as ruas Cel. Fagundes e Arlindo de Matos. Neste
trecho, existe uma interseção em “T”, na qual a Rua Cel. Fagundes tem extremidade na
Rua Arlindo de Matos. As duas ruas possuem os dois sentidos de tráfego e todos os
movimentos de conversão possíveis são permitidos, tendo maior preferência quem
trafega pela Rua Arlindo de Matos no sentido leste e mantém sua rota ou realiza
conversão à esquerda, seguido de quem trafega pela Rua Coronel Fagundes e realiza
conversão à direita para a Rua Arlindo de Matos (Figura 181).
Figura 181 - Interseção 11 - Rua Coronel Fagundes e Rua Arlindo de Matos

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 12 intersecta as ruas Veneriano dos Passos e Abraão Brandalise,
ambas com tráfego nos dois sentidos. Neste trecho, existe uma interseção em “T”, mas
neste caso, há a presença de uma rótula na interseção e a continuação da Rua
Veneriano dos Passos se dá por meio de uma conversão a direita, enquanto a Rua
Abraão Brandalise tem extremidade nesta interseção. Seguindo o padrão de operação
de rótulas, nesta interseção tem preferência o veículo que a contorna e segue sua rota
(Figura 182).
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Figura 182 - Interseção 12 - Rua Veneriano dos Passos e Rua Abraão Brandalise

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 13 intersecta as ruas José Domingos Franco e Abraão Brandalise,
ambas com tráfego nos dois sentidos. A interseção trata-se de um cruzamento de vias, e
nela são permitidos todos os movimentos de conversão e a preferência é de quem
trafega pela Rua José Domingos Franco (Figura 183).
Figura 183 - Interseção 13 - Rua José Domingos Franco e Rua Abraão Brandalise

Fonte: Google Street View (2012).

A interseção 14 intersecta as ruas Fraiburgo e Saul Brandalise, ambas com
tráfego nos dois sentidos. A interseção trata-se de uma rótula com marcação apenas por
meio de pintura no pavimento e segue o padrão de movimentos (preferência para quem
está na rótula) e marca uma das extremidades da Rua Fraiburgo que chega a um trecho
em curva da Rua Saul Brandalise (Figura 184).
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Figura 184 - Interseção 14 - Rua Fraiburgo e Rua Saul Brandalise

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 15 intersecta as ruas XV de Novembro, Urussunga e João Batista
Galo. A interseção trata-se de um encontro entre as 3 vias onde as ruas Urussanga e
João Batista Galo tem extremidade na Rua XV de Novembro, podendo adentrá-la para
qualquer um dos sentidos. A preferência na interseção é de quem trafega na Rua XV de
Novembro, que conta com dois moderadores de velocidade: uma lombada em um
sentido e uma faixa elevada para travessia de pedestres no outro (Figura 185). Neste
ponto, a continuação da Rua XV de Novembro, no sentido oeste, torna-se Rua Severino
José Pasqual.
Figura 185 - Interseção 15 - Rua XV de Novembro, Rua Urussunga e Rua João Batista Galo

Fonte: Google Street View (2017).

A interseção 16 intersecta as ruas Castelo Branco e Ibicaré. Neste ponto, existe
um trecho em curva da Rua Castelo Branco que recebe uma extremidade da Rua Ibicaré.
Nesta localidade, são permitidos todos os movimentos possíveis e a preferência de
trânsito é para quem trafega pela Rua Castelo Branco (Figura 186).
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Figura 186 - Interseção 16 - Rua Castelo Branco e Rua Ibicaré

Fonte: Google Street View (2018).

A interseção 17 intersecta a Rua Luis Argenta e a Avenida Marginal Sul. Neste
trecho, a Avenida Marginal Sul corta a Rua Luis Argenta em dois trechos, possibilitando
para aqueles que trefegam pela Avenida Marginal Sul seguir sua rota, convertam para a
Rua Luis Argenta na direção centro da cidade, ou convertam para a Rua Luis Argenta na
direção bairro. A preferência na interseção é de quem trafega pela Avenida Marginal Sul
(Figura 187).
Figura 187 - Interseção 17 - Rua Luis Argenta e Av. Marginal Sul

Fonte: Google Street View (2012).

A interseção 18 intersecta as ruas Severino José Pasqual e Rodolfo Reinaldo
Skale. Nesta interseção em “T”, há a ligação entre o Bairro Universitário e o Bairro
Cidade Alta. A Rua Rodolfo Reinaldo Skale tem extremidade na Rua Severino José
Pasqual e todos os movimentos possíveis são permitidos, tendo a maior preferência de
movimentos quem trafega no sentido leste pela Rua Severino José Pasqual e mantém
seu traçado ou realiza a conversão à direita (Figura 188).
Figura 188 - Interseção 18 - Rua Severino José Pasqual e Rua Rodolfo Reinaldo Skale

Fonte: Google Street View (2012)
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11.3 CORREDORES
Corredores viários são definidos como vias que tem o objetivo de facilitar o
trânsito de veículos, apresentando elevada densidade de trânsito (DNIT, 2017). Os
corredores viários urbanos facilitam a movimentação de cargas e, geralmente, atuam na
direção da reestruturação urbana, do transporte intermodal integrado e das melhorias
econômicas e sociais (KLEYNHANS, 2001). Desta forma, os corredores ficam
caracterizados como vias que buscam otimizar o desempenho do sistema de transporte
urbano. Neste estudo, foram considerados corredores as vias que apresentam fluxos
significativos de tráfego, concentração de serviços e atividades comerciais, e integração
com regiões distintas da cidade.
Foram encontrados oito principais corredores viários no Município de Videira.
Para cada corredor, foi realizado um cadastro contendo seu nome, o trecho e a
quantidade de faixas de rolamento (Tabela 31 e Figura 189).
Tabela 31 – Caracterização dos corredores pesquisados – Videira/SC
Principais corredores de tráfego
Corredor

Trecho

Quantidade de faixas

Corredor 01 - Rua Saul
Brandalise

Av. Dom Pedro II / Rod. SC-355

2

Corredor 02 - Rua Nicolau Cavon

Rua Farroupilha / Rua Vitória

2

Corredor 03 - Rua XV de
Novembro

Rua Urussunga / Rua Herman
Kolberg

2

Corredor 04 - Rua Vitória

Rua XV de Novembro / Rua Brasil

3

Corredor 05 - Rua Farroupilha

Rua Nicolau Cavon / Rua XV de
Novembro

2

Corredor 06 - Coronel Schmidt

Rua Saul Brandalise / Rua Brasil

2

Corredor 07 – Dom Pedro II

Rua Brasil / Rua Saul Brandalise

4/3

Corredor 08 – Castelo Branco

Rua Vicente Fernandes / Rua Fritz
Lorenz

2

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 189 – Mapa dos corredores viários de Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.

O Corredor 01 representa a Rua Saul Brandalise, importante acesso e saída da
cidade, por meio da SC-355, ligando Videira às diversas cidades em seus arredores. A rua
conta com duas faixas de tráfego, sendo uma para cada sentido. Além disso, conta com
variados comércios, serviços e hotéis, e limita bairros como Centro, Santa Tereza, Matriz
e Dois Pinheiros.
O Corredor 02 trata-se da Rua Nicolau Cavon, que também possui intensa
atividade comercial. Este corredor faz ligação entre as pontes das ruas Vitória e
Farroupilha, na qual recebe fluxos da primeira e leva até a segunda, em um sistema
binário, representado, neste caso, por duas grandes vias de sentido único e contrário,
que são ligadas por ruas transversais.
No Corredor 03, encontra-se a Rua XV de Novembro, que integra o sistema
binário citado com a Rua Nicolau Cavon, com sentido único de fluxo em suas duas faixas
de tráfego no trecho entre pontes, recebendo fluxos da Rua Farroupilha e os levando
até a Rua Vitória. Fora deste trecho ele possui duas faixas de tráfego operando cada
uma para um sentido. Este corredor possui forte atividade comercial e se conecta na
parte sul com a Rua Herman Kolberg levando ao Bairro Floresta e na parte norte com a
Rua Severino José Pasqual, levando ao Bairro Universitário.
O Corredor 04 é representado pela Rua Vitória, que consiste em uma ponte que
faz a ligação de oeste para leste na região central do município de Videira, com intenso
tráfego viário e conexão com a Praça Nereu Ramos.
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O Corredor 05 é definido pela Rua Farroupilha, que, assim como a Rua Vitória
trata-se de uma ponte, mas neste caso realiza ligação de leste para oeste, conectando a
Rua Nicolau Cavon a Rua XV de Novembro.
O Corredor 06 é referente à Rua Cel. Schmidt, que representa importante ligação
entre as ruas Saul Brandalise e Brasil, no centro da cidade, recebendo um significativo
fluxo de tráfego e atividades comerciais. Quanto a sua configuração viária, possui duas
faixas de estacionamento em sua maior parte, e duas faixas de tráfego com sentido
único da Rua Saul Brandalise para a Rua Brasil.
O Corredor 07 é limitado pelas ruas Brasil e Saul Brandalise, ligados pela Avenida
Dom Pedro II, que sai da Praça Nereu Ramos com quatro faixas de tráfego até a Rua
Pedro Andreazza, ponto do qual segue com três faixas até a Rua Saul Brandalise. Neste
trecho as faixas da Avenida Dom Pedro II são em sentido único, contrário ao da Rua Cel.
Schmidt, definindo neste local, também, um sistema de binário.
Por fim, o Corredor 08 é o mais afastado da área central da cidade, definido pela
Rua Castelo Branco que contorna o Rio do Peixe e integra o Bairro Cibrazém com os
bairros Sesi de um lado e Floresta de outro, levando a um importante Polo Gerador de
Viagens, representado pela BRF S.A.
Todos estes corredores listados foram selecionados baseado, principalmente,
nas maiores concentrações de fluxo no município, algo que será abordado de maneira
mais profunda posteriormente, quando se tratar das contagens de tráfego realizadas
neste estudo.
11.4 PRINCIPAIS POLOS GERADORES DE VIAGENS (PGVs)
O DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito (2001), define polos
geradores de tráfego (ou viagens) – PGVs como “empreendimentos de grande porte que
atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na
circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a
acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de segurança de veículos e
pedestres” (DENATRAN, 2001).
Kneib (2004) conceitua Centros Geradores de Viagens (CGV) como atividades
urbanas de grande porte, que atribuem características de centralidade à sua área de
influência e impactam o ambiente urbano por meio de geração de viagens, podendo
causar alterações significativas nos padrões de uso, ocupação e valorização do solo em
sua área de influência imediata.
O conceito mais recente de PGVs é o da Rede Ibero Americana de Polos
Geradores de Viagens (2005), caracterizando-os como equipamentos potenciais
geradores de impactos nos sistemas viários e de transportes (congestionamentos,
acidentes e repercussões naturais no ambiente), no desenvolvimento socioeconômico e
na qualidade de vida da população (REDE, 2005).
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Kneib (2004) apresenta uma revisão sobre os impactos causados por PGVs,
apresentados no Quadro 41.
IMPACTOS

Mobilidade

Sócio – Econômico

Uso do Solo

Sócio – Ambiental

Quadro 41 - Impactos derivados da implantação de um PGV
DESCRIÇÃO
- Aumento do fluxo de veículos
- Demanda por transporte público
- Aumento do tempo de viagem
- Congestionamento
- Estacionamento
- Número de acidentes
- Alteração do valor do solo e dos imóveis
- Níveis de emprego e renda
- Fiscais
- Custo de viagens
- Uso de equipamentos urbanos e comunitários
Alterações:
- no uso do solo e dos imóveis (atividades)
- na ocupação do solo e densidade
- Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural
- Ecossistemas
- Qualidade do ar
- Nível de ruído
- Vibrações
- Ventilação e iluminação
Fonte: Kneib (2004).

Os PGVs desempenham diferentes tipos de atividades e uso e ocupação do solo.
O DENATRAN (2001) classifica os PGVs por categorias de acordo com o uso do solo:
» Habitacional – residências permanentes ou transitórias;
» Comunitário – polos destinados para o lazer, cultura, educação, saúde, assistência
social e culto religioso;
» Comercial e de serviço – qualquer estabelecimento que têm como objetivo a
relação de troca visando o lucro, tanto pela circulação de mercadorias, quanto por
serviços de mão de obra e assistência intelectual ou espírita;
» Industrial – atividades que transformam insumos em bens materiais;
» Agropecuário – não contemplam o solo urbano e;
» Extrativista – não contemplam o solo urbano.

Em Videira foram encontrados 46 Polos Geradores de Viagens, no qual 16 deles
são caracterizados como Polos Geradores de Cargas (PGC). O mapa da Figura 190
apresenta a localização de cada um deles, divididos por cores. Os pontos em azul estão
representando a localização dos PGVs e os pontos em rosa a localização dos PGCs. No
mapa, é possível visualizar que a maioria dos PGVs estão localizados nas áreas mais
integradas ao sistema urbano. Dentro da classificação de tipos de atividades e uso e
ocupação do solo, Videira apresenta 4 PGVs comerciais, 3 de serviços, 23 comunitários e
15 industriais (Quadro 42). O mapa da Figura 191 apresenta a localização dos PGVs por
tipo de atividade.
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Figura 190 - Mapa dos Polos Geradores de Viagens de Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.

Figura 191 - Mapa dos Polos Geradores de Viagens por tipo de atividade

Fonte: Elaboração própria.
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Entre a Figura 192 e a Figura 195, são apresentadas ampliações dos pontos de
PGVs. A Figura 192 faz uma ampliação da área mais a oeste da cidade, destacando os
PGVs dos bairros Cidade Alta, Universitário, Amarante, Farroupilha e Cibrazém. Foram
encontrados oito PGVs nessa área, no qual três compreendem uso industrial e cinco uso
comunitário, estes últimos sendo unidades de saúde e instituições de ensino.
A Figura 193 faz ampliação da área mais ao sul de Videira, abrangendo os bairros
Centro, Santa Tereza, Matriz, Alvorada, São Cristóvão, São Francisco, Oficina e Campo
Experimental.
A Figura 194 faz ampliação da área mais ao norte, abrangendo os bairros Santa
Tereza, Portal das Videiras, Morada do Sol, Nossa Senhora da Aparecida e Oficina. Em
destaque, o ponto três mostra a localização do novo PGV de uso comercial construído
recentemente, a HAVAN Lojas e Departamentos LTDA, implantada na Rodovia SC-355.
Figura 192 - Mapa dos Polos Geradores de Viagens de Videira/SC – ampliado 01

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 193 - Mapa dos Polos Geradores de Viagens de Videira/SC – ampliado 02

Fonte: Elaboração própria.

Figura 194 - Mapa dos Polos Geradores de Viagens de Videira/SC – ampliado 03

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 195 - Mapa dos Polos Geradores de Viagens de Videira/SC – ampliado 04

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 195 faz ampliação das áreas mais a leste, abrangendo os PGVs
implantados no Bairro Rio das Pedras, no qual, em sua totalidade, são usos industriais.
Quadro 42 - Relação dos nomes dos polos geradores de viagem (PGV) e polos geradores de carga (PGC)

Nº
1
2
3
4
Polos Geradores de Viagem

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Classificação segundo o
DENATRAN
VIDEIRA SHOPPING
Comercial e de Serviço
LOJAS COLOMBO
Comercial e de Serviço
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. Comercial e de Serviço
CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA.
Comercial e de Serviço
TERMINAL DE VIDEIRA
Comercial e de Serviço
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
Comunitário
IGREJA MATRIZ
Comunitário
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Comercial e de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA
Comunitário
CÂMARA DE VEREADORES DE VIDEIRA
Comunitário
NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO
Comercial e de Serviço
PARQUE LINEAR RIO DO PEIXE
Comunitário
PRAÇA NEREU RAMOS
Comunitário
ESTRATÉGIA DE SAÚDA DA FAMÍLIA ESF
Comunitário
POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA
Comunitário
HOSPITAL SANTA MARIA
Comunitário
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nº

Polos Geradores de Carga

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO
SALVADOR HSDS.
POSTO DE SAÚDE VILA VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
POSTO DE SAÚDE CIBRAZEM
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
C.E.M.E.I LUIZ ANTÔNIO FACCIO
SENAI VIDEIRA
COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO
EEB GOV. LACERDA
EEB PROF. ADELINA REGIS
EEB JOSEFINA CALDEIRA DE ANDRADE

Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
Comunitário
UNOESC
Comunitário
BRF S.A.
Industrial
Classificação segundo o
Estabelecimento
DENATRAN
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. Industrial
Industrial
BRF S.A.
Industrial
Industrial
PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA.
Industrial
CENTRO CENTER ALIMENTOS LTDA.
Comercial e de Serviço
HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR
HSDS.
Comunitário
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
Comercial e de Serviço
CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Comercial e de Serviço
SPIGHA INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.
Industrial
MASTER AGROINDUSTRIAL LTDA
Industrial
INDUSTRIAL MADEIREIRA S.A.
Industrial
AGRICOLA FRAIBURGO S.A.
Industrial
FISCHER S.A. - AGROINDUSTRIA
Industrial
LASA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Industrial
VIDEFRIGO IMPLEMENTOS PARA TRANSP E
REFRIGERACAO LTDA.
Industrial
Fonte: Elaboração própria.

Referente ao licenciamento dos PGVs, a Rede Ibero-Americana de Estudo em
PGVs – REDE, apresenta algumas normas e instrumentos de licenciamento para Polos
Geradores de Viagens no Brasil:
» Norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 1997, que
regulamenta o licenciamento ambiental especificando o tipo de empreendimento e
as atividades sujeitas a ele, e obriga aos órgãos ambientais a definir critérios para o
licenciamento com base no Estudo de Impacto Ambiental – EIA;
» Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, apresentando as
definições de alguns instrumentos de democratização da gestão urbana, no qual
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um deles define o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, permitindo ao município
a definição dos empreendimentos e as atividades sujeitas à elaboração do estudo
prévio de impacto de vizinhança para obter as licenças e autorizações de
construção, ampliação ou funcionamento;
» Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9503/1997, no qual apresenta em seu artigo
93º exigência de que “nenhum projeto de edificação que possa se transformar em
polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou
entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para
estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas”;
» Manual de Procedimentos para o tratamento de Polos Geradores de Tráfego – PGT
do DENATRAN (2001), que estabelece que os licenciamentos de PGVs possam
decorrer como base tanto das resoluções do CONAMA quanto das legislações
urbanas de zoneamento, uso do solo e edificações.

No município de Videira ainda não existe o processo de licenciamento para os
Polos Geradores de Viagens.
11.5 GRUPOS SEMAFÓRICOS E SEUS TEMPOS
Conceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro (1997), a sinalização semafórica
corresponde a “um subsistema de sinalização viária que se compõe de indicações
luminosas acionadas alternada ou intermitentemente através de sistema
elétrico/eletrônico, cuja função é controlar os deslocamentos” (CTB, 1997).
Existem dois tipos de grupos semafóricos: sinalização semafórica de advertência
e de regulamentação, definidos desta forma:
» Sinalização semafórica de advertência: tem a função de advertir a existência de
obstáculos ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar
as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante (Anexo
II, CTB, 1997).
» Sinalização semafórica de regulamentação: controla o trânsito, alternando o direito
de passagem. A sequência de cores para o modo veicular é: vermelho, verde,
amarelo e vermelho; e para o pedestre é: vermelho, verde, vermelho intermitente
e vermelho.

O CTB estabelece as cores para a sinalização semafórica:
» Vermelha – indica obrigatoriedade de parar;
» Amarela – indica “atenção”, devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto
resultar em situação de perigo;
» Verde – indica permissão de prosseguir na marcha, podendo o condutor efetuar as
operações indicadas pelo sinal luminoso, respeitando as normas gerais de
circulação e conduta.
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Foram encontrados quatro semáforos em Videira, todos no Bairro Centro,
conforme Figura 196. As características de cada semáforo são apresentadas no Quadro
43. O menor tempo de ciclo está no semáforo 1 com 1,33 min, e o maior tempo de ciclo
no semáforo 2 com 2,32 min. O tempo de pedestres varia de 11 a 20 segundos,
enquanto os tempos de verde (aberto à passagem de veículos) variam de 1:15 min
(semáforo 1) a 2:20 min (semáforo 2).
Quadro 43 - Características dos semáforos em Videira/SC

Semáforo 1 - Interseção R. Brasil, R. Vitória e Av. Dom Pedro II – 3 semáforos com
indicação para pedestres.
Ciclos
2
Pedestres (tempo)
20 segundos
Verde (tempo)
1:15/1:13 min
Tempo de ciclo
1:33 min
Semáforo 2 - Interseção R. Saul Brandalise e R. Dom Pedro II – 3 semáforos com
indicação pedestres.
Ciclos
2
Pedestres (tempo)
11 segundos
Verde (tempo)
2:20 min
Tempo de ciclo
2:32 min
Semáforo 3 - Interseção Av. Dom Pedro II, R. Pedro Andreazza e R. Antônio Fávero – 3
semáforos com indicação pedestre.
Ciclos
2
Pedestres (tempo)
12 segundos
Verde (tempo)
2:15 min
Tempo de ciclo
2:30 min
Semáforo 4 - Interseção Rua Saul Brandalise e Rua Cel. Schmidt.
Ciclos
2
Pedestres (tempo)
12 segundos
Verde (tempo)
2:08 min
Tempo de ciclo
2:30 min
Fonte: Elaboração própria.
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Figura 196 – Localização semafórica em Videira

Fonte: Elaboração própria.

Figura 197 - Semáforos da área central de Videira/SC

Fonte: LabTrans (2018).

11.6 SÉRIE HISTÓRICA DO TRÁFEGO
O Município não dispõe da série histórica do tráfego. Neste caso, foram
realizadas contagens de tráfego em alguns pontos críticos da cidade, apresentadas no
Capítulo 11.15 – Contagem de Tráfego.
11.7 MEDIDAS DE MODERAÇÃO DE TRÁFEGO EXISTENTES
O Ministério das Cidades (2015) apresenta a moderação de tráfego (Traffic
Calming) como um mecanismo de redução de velocidade, objetivando a diminuição da
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velocidade dos veículos e do volume do tráfego, além da melhoria do comportamento
dos motoristas (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).
Para o Ministério das Cidades, os principais objetivos da moderação de tráfego
são:
»
»
»
»
»

Melhorar a segurança viária e reduzir o número de acidentes;
Redução do tráfego de passagem;
Redução da velocidade dos veículos;
Oferta de mais espaços para pedestres e ciclistas;
Melhoria das condições ambientais.

Em Videira, foram encontrados dispositivos de redução de velocidade,
conceituados pelo Ministério das Cidades como “obstáculos físicos e/ou eletrônicos
instalados sobre o pavimento que tem como finalidade reduzir a velocidade dos
veículos, principalmente nos locais onde há grande movimentação de pedestres e riscos
potenciais de acidentes” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015).
Os redutores de velocidade encontrados em Videira foram:
» Faixa elevada para travessia de pedestres – implantada no trecho da pista onde o
pavimento é elevado, conforme critérios e sinalização definidos na Resolução n°
495, 2014 (RESOLUÇÃO CONTRAN n° 495, 2014) – Figura 198 e;
» Lombada – ondulação transversal que tem a necessidade de reduzir a velocidade do
veículo de forma imperativa (RESOLUÇÃO CONTRAN n° 600, 2016) – Figura 199.
Figura 198 – Faixas elevadas – Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 199 – Lombadas – Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).
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11.8 HIERARQUIA VIÁRIA
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei 9.503/1997, dispõe no
inciso II, Artigo 6º, que o Sistema Nacional de Trânsito deve fixar, mediante normas e
procedimentos, normativas e critérios técnicos, financeiros e administrativos para a
execução das atividades destinadas ao trânsito.
No que concerne à classificação das vias, o CTB determina, no Artigo 60, que “as
vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, são classificadas da seguinte
forma:
I. Vias urbanas – ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à
circulação pública, situados na área urbana, caracterizados
principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua
extensão:
a. Via de trânsito rápido – aquela caracterizada por acessos especiais
com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade
direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível;
b. Via arterial – aquela caracterizada por interseções em nível,
geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes
lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito
entre regiões da cidade;
c. Via coletora – aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que
tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou
arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade;
d. Via local – aquela caracterizada por interseções em nível não
semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas
restritas.
II. Vias rurais:
a. Rodovias;
b. Estradas.

No Artigo 61, o CTB estabelece que a velocidade máxima permitida para a via
será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as
condições de trânsito:
I. Nas vias urbanas:
a.
b.
c.
d.

Oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido;
Sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;
Quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;
Trinta quilômetros por hora, nas vias locais.

O Sistema viário urbano de Videira, instituído pela Lei n° 054/ 2007, em seu
Artigo 13, estabelece a classificação das vias urbanas do Município em:
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I. Vias arteriais principais – orientam as principais correntes de tráfego e
têm como objetivos:
a. Atender com prioridade ao tráfego de maior distância e
secundariamente ao de acesso às atividades, servindo ao alto
volume de tráfego;
b. Proporcionar ligações entre os bairros mais distantes.
II. Vias arteriais secundárias – conduzem o movimento entre os bairros da
cidade, suplementando as vias arteriais principais e propiciando
alternativas viárias ao tráfego de acesso as atividades urbanas;
III. Vias coletoras – possuem a finalidade de coletar o tráfego das Vias Locais
e encaminhá-lo às vias arteriais;
IV. Vias locais – demais trechos da malha urbana viária não classificados nas
categorias mencionadas anteriormente, possuem a função de
possibilitar o acesso direto aos lotes e edificações e a condução de
veículos em pequenos percursos;
V. Vias especiais – trechos da malha urbana exclusivos para pedestres e
bicicletas.

A Figura 200 apresenta o mapa do Sistema Viário Urbano vigente em Videira.
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Figura 200 - Mapa do Sistema Viário Urbano de Videira/SC

Fonte: Plano Diretor de Videira (2006).
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11.9 PROJETOS DE MOBILIDADE DESENVOLVIDOS
11.9.1 Edifício Multiuso Praça Elevada – Avenida Beira Rio
A prefeitura municipal de Videira possui um projeto em desenvolvimento para a
implantação de estacionamento na Avenida Beira Rio. O projeto compreende uma
edificação multiuso com uma área de 10.177,44m² e uma altura de 18 metros, tendo
como nível zero a Av. Beira Rio. A edificação foi projetada com um térreo de
3.059,00m², um mezanino com 600,00m², e o primeiro e o segundo pavimento com
3.259,22m². O primeiro e segundo pavimento compreendem estacionamentos em toda
a sua extensão.
O anteprojeto da proposta da edificação é apresentado da Figura 201 à Figura
206.
Para sua implantação, recomenda-se antes realizar um Estudo de Impacto de
Vizinhança-EIV, instituído pelo Estatuto da Cidade. Esta análise tem como objetivo
contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo as
seguintes questões:
»
»
»
»
»
»
»

Adensamento populacional;
Equipamentos urbanos e comunitários;
Uso e ocupação do solo;
Valorização imobiliária;
Geração de tráfego e demanda por transporte público;
Ventilação e iluminação e;
Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
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Figura 201 - Planta baixa da Av. Beira Rio e da Av. Dom Pedro II

Fonte: PMV (2018).

17

Figura 202 - Planta baixa mezaninos e planta baixo do primeiro pavimento

Fonte: PMV (2018).

17

Neste tópico e, em 11.9.2, a referência PMV (2018) corresponde aos projetos recebidos da Prefeitura Municipal de
Videira/SC.
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Figura 203 - Planta baixa segundo pavimento

Fonte: PMV (2018).

Figura 204 - Projeto em perspectiva

Fonte: PMV (2018).
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Figura 205 - Corte em perspectiva

Fonte: PMV (2018).

Figura 206 - Elevação e perspectiva

Fonte: PMV (2018).
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11.9.2 Terminal Rodoviário
A Estação Rodoviária de Videira encontra-se na esquina da Rua Benjamin
Graziotin com a Rua Lauro Müller e, atualmente, possui um recuo na sua parte frontal,
em frente a Rua Benjamin Graziotin, a fim de possibilitar o embarque e desembarque.
Ainda nessa rua há nove vagas da Zona Azul, e no terreno do terminal um
estacionamento com 13 vagas para carros.
A rodoviária possui cinco plataformas, com fluxo médio de aproximadamente
150 pessoas por dia e há seis empresas de transporte operando (Catarinense, Unesul,
Reunidas, Ouro e Prata, Planalto e Trans Terci). A planta baixa da rodoviária pode ser
verificada na Figura 207, enquanto a Figura 208 apresenta imagens dos ambientes
interno e externo do terminal.
Figura 207 - Planta baixa do atual Terminal Rodoviário

Fonte: PMV (2018).

Figura 208 - Terminal Rodoviário – Videira/SC

Fonte: Ônibus Brasil e Google Street View (2017).
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A Rua Benjamin Graziotin é mão-única, porém, para possibilitar o acesso dos
ônibus ao terminal, possui uma faixa exclusiva para ônibus no sentido contrário (Figura
209 e Figura 210). Essa configuração gera conflitos entre os carros e ônibus: veículos
que estão na Rua Benjamin Graziotin e desejam converter à esquerda na Rua Lauro
Müller, invadem a faixa exclusiva e fazem com que os ônibus tenham que esperar para
conseguir acessar ao terminal.
Figura 209 - Esquema de sentido das vias no entorno do Terminal Rodoviário

Fonte: Elaboração própria.

Figura 210 - Entroncamento da Rua Benjamin Graziotin com a Rua Lauro Müller

Fonte: Google Street View (2017).
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Está sendo desenvolvido um projeto para a modificação de uso do Terminal
Rodoviário antigo. O objetivo é que ele seja reestruturado para ser utilizado como
Terminal Urbano (Figura 211) e outras atividades de uso comunitário, como a Casa do
Cidadão, a qual agregaria serviços públicos do Departamento de Ação Social. O local é
visto como ideal por se encontrar próximo ao centro da cidade e de vias importantes,
além de já possuir infraestrutura que suporte a circulação de ônibus e abrigo para os
passageiros.
Figura 211 - Proposta para o Terminal Urbano de Videira

Fonte: PMV (2018).

A rodoviária será tranferida para a SC-135 em frente ao Instituto Federal
Catarinense (IFC) e sua estrutura já está em processo de construção (Figura 212). O
projeto tem 3.400 m² de área, possuindo 1.679,64 m² de área edificável. Estão previstas
11 plataformas e oito guichês de atendimento para receber as empresas de transporte,
cerca de 50 vagas de estacionamento, espaço para táxis, praça de alimentação, setor
administrativo, sanitários, guarda-volumes e área de fiscalização (PREFEITURA DE
VIDEIRA, 2016). Porém, a partir de audiências públicas que ocorreram no ano de 2017,
foram feitas revisões propostas para o projeto, a fim de que este condiga melhor com as
demandas da cidade.
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Figura 212 - Obras do Novo Terminal Rodoviário – Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

11.9.3 Parque do Rio do Peixe
O Projeto Estadual Rio do Peixe prevê um parque linear ao longo do trecho da
ferrovia São Paulo – Rio Grande, esta que corta o Estado de Santa Catarina de norte a
sul. O Parque do Rio do Peixe em Videira compreende três projetos: Praça do Lazer no
Bairro Farroupilha, Largo da Estação no Centro e a Praça do Conhecimento na Av. Beira
Rio. A Figura 213 ilustra a localização da intervenção estadual.
Figura 213 - Parque Estadual Rio do Peixe

Fonte: Parque Rio do Peixe (2018).

O projeto da Praça de Lazer está localizado no Bairro Farroupilha (Figura 214),
localidade popularmente conhecida como “antigo triângulo do trem”. O parque tem o
objetivo de oferecer atividades esportivas, apresentações culturais, e áreas de convívio
e lazer. O complexo contém pista de skate, quadras de streetball, quadra poliesportiva,
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quadra de areia, playground, aparelhos de ginástica, cancha de bocha, mesas de jogos,
anfiteatro, lanchonete, lago, monumento, ciclovia e local para estacionamento. (Figura
215, Figura 216,Figura 217 e Figura 218).
Figura 214 - Planta de situação da Praça de Lazer

1 STREETBALL/ SKATE; 2 Q. POLIESPORTIVA; 3 Q. AREIA; 4 PLAYGROUND; 5 ANFITEATRO; 6
GINÁSTICA; 7 ESTACIONAMENTO; 8 BOCHA/ M. JOGOS; 9 LAGO; 10 CENTRO 3 IDADE; 11
LANCHONETE; 12 MONUMENTO.
Fonte: Parque Rio do Peixe (2018).

Figura 215 - Praça do Lazer no Bairro Farroupilha – perspectiva 1

Fonte: AtArquitetura (2012).

18

18

Pranchas de projeto de AtArquitetura (2012) foram obtidos com a Prefeitura Municipal de Videira.
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Figura 216 - Praça do Lazer no Bairro Farroupilha – perspectiva 2

Fonte: AtArquitetura (2012).

Figura 217 - Praça do Lazer no Bairro Farroupilha – perspectiva 3

Fonte: AtArquitetura (2012).

Figura 218 - Praça do Lazer no Bairro Farroupilha – perspectiva 4

Fonte: AtArquitetura (2012).
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O projeto do Largo da Estação está localizado no Bairro Centro, nas proximidades
da antiga estação ferroviária. A criação do Largo tem como objetivo promover um
espaço de encontro dos cidadãos, happy-hour e convívio. A Figura 219 apresenta a
planta de situação com a identificação de cada uso da praça. As ilustrações em
perspectiva do projeto são apresentadas da Figura 220 à Figura 222.
Figura 219 - Planta de situação do Largo da Estação

1 ARQUIBANCADA; 2 MONTES; 3 PASSEIO/CICLOVIA; 4 ESGUICHOS; 5 PRAÇA
SECA; 6 ESTAÇÃO FERROVIÁRIA; 7 MARCO ZERO; 8 DECK; 9 MONUMENTO.
Fonte: Parque Rio do Peixe (2018).

Figura 220 - Perspectiva 1 do projeto do Largo da Estação

Fonte: AtArquitetura (2012).
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Figura 221 - Perspectiva 2 do projeto do Largo da Estação

Fonte: AtArquitetura (2012).

Figura 222 - Perspectiva 3 do projeto do Largo da Estação

Fonte: AtArquitetura (2012).

O projeto da Praça do Conhecimento, localizado na Av. Beira Rio, próximo a
antiga ponte férrea tem o objetivo de ser uma praça voltada à educação, ciência e à
história do Município. Com implantação entre dois símbolos do crescimento econômico
de Videira (o frigorífico, berço da Perdigão, e a antiga cantina), a praça tem o intuito de
oferecer a identidade cultural herdada dos imigrantes italianos e alemães que fundaram
a cidade. A Figura 223 apresenta a planta de situação da praça com a identificação de
seus usos. O projeto em perspectiva é mostrado na Figura 224, Figura 225 e Figura 226.
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Figura 223 - Projeto Praça do Conhecimento

1 MONUMENTO; 2 HOMENAGEM AOS IMIGRANTES; 3 ROSA DOS VENTOS; 4 BRINQUEDOS
EDUCATIVOS; 5 ESPAÇO POESIA; 6 LANCHONETE; 7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 8 MIRANTE.
Fonte: Parque Rio do Peixe (2018).

Figura 224 - Praça do Conhecimento - perspectiva 1

Fonte: AtArquitetura (2012).

Figura 225 - Praça do Conhecimento - perspectiva 2

Fonte: AtArquitetura (2012).
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Figura 226 - Praça do Conhecimento - perspectiva 3

Fonte: AtArquitetura (2012).

No momento, o projeto do Parque do Rio do Peixe encontra-se em
desenvolvimento.
11.10 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
De acordo com o CTB (1997), que institui o Sistema Nacional de Trânsito, este
tem como um de seus objetivos básicos “estabelecer diretrizes da Política Nacional de
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação
para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento”. Em relação à segurança, as sinalizações
verticais e horizontais são fundamentais no seu desenvolvimento.
De acordo com Ferraz et al. (2012), no âmbito da Engenharia Viária e de Tráfego,
a qualidade da sinalização viária encontra-se entre os fatores principais na busca pela
melhoria da segurança no trânsito.
O Plano Diretor do Município de Videira (2006), em relação à sinalização viária,
prevê, em seu Artigo 23, que “para a consecução das diretrizes da infraestrutura e dos
serviços” a execução de algumas ações é necessária, entre elas:
» Sinalização, melhorias e medidas de manutenção das vias rurais e;
» Melhorias na pavimentação, calçadas, escadas, sinalização e canalização de tráfego
em pontos críticos das vias urbanas.

Desta forma, segue-se com a análise das sinalizações verticais e horizontais
encontradas no município.
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11.10.1

Sinalização vertical

A sinalização vertical é utilizada para: regulamentar o uso da via; advertir ao
usuário de situações potencialmente perigosas, e fornecer orientações e informações; e
fornecer mensagens educativas (DNIT, 2010). A seguir serão apresentados alguns
exemplos de sinalização vertical encontrados na cidade de Videira/SC.
Conforme o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), o sinal de
passagem de pedestres indica ao condutor a existência adiante de uma faixa de
travessia para pedestres, e pode vir acompanhado de uma mensagem complementar e
de placas de regulamentação de velocidade.
Na Rua Nicolau Cavon, em Videira, o sinal de passagem de pedestres é
acompanhado da mensagem complementar “Faixa elevada” e, em sua proximidade, há
o sinal de velocidade máxima permitida, o qual indica que o limite máximo permitido
naquele segmento é de 50 km/h. O sinal de proibido parar e estacionar, também
localizado na Rua Nicolau Cavon indica ao condutor a proibição do estacionamento e
parada de veículos naquele segmento da via. Estas situações podem ser vistas na Figura
227.
A Figura 228 exemplifica o posicionamento transversal dos sinais de advertência
que normalmente são colocados à margem direita da via com as distâncias
recomendadas indicadas.
Figura 227 - Sinalizações verticais - Rua Nicolau Cavon, Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 228 - Posicionamento transversal em pista sem acostamento

Fonte: Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010).
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Na Rua Saul Brandalise, são identificados outros dois tipos de sinalização vertical:
proibido retornar à direita e sinal em semipórtico (Figura 229). Conceituado pelo DNIT
(2010), a placa “proibido retornar à direita” notifica ao condutor que a proibição de
retornar à direita, e deve ser instalada “em vias com canteiro central e sentido duplo de
circulação oposto à norma geral do CTB (mão inglesa), quando for necessário proibir o
movimento de retorno à direita, para evitar prejuízos à segurança e/ou fluidez do
tráfego” (DNIT, 2010, p. 83). O sinal em semipórtico tem como objetivo “orientar os
usuários da via no curso de seu deslocamento, fornecendo-lhes as informações
necessárias para a definição das direções e sentidos a serem por eles seguidos [...]”
(DNIT, 2010, p. 151). A Figura 230 indica a distância mínima entre a calcada e a haste da
placa em semipórtico.
Figura 229 - Sinalizações verticais - Rua Saul Brandalise, Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

Figura 230 - Posicionamento de semipórtico em via urbana com trecho reto

Fonte: Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010).

A Figura 231 apresenta as sinalizações verticais da Rua XV de Novembro que são:
proibido parar e estacionar; estacionamento regulamentado; e ponto de parada de
ônibus.
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As sinalizações de estacionamento regulamentado ou proibido indicam as ações
permitidas no local (DNIT, 2010). No caso da sinalização da Rua XV de Novembro,
observam-se os dois tipos de sinalização, contando, inclusive, com informações
complementares dos dias da semana e horários relativos ao estacionamento rotativo,
placa de proibição relativa à local de carga e descarga e, por fim, sinalização horizontal
que demarca a vaga ofertada.
A placa de ponto de parada de ônibus do exemplo encontra-se relativamente
bem conservada, com boa visibilidade e dimensões.
Figura 231 - Sinalizações verticais - Rua XV de Novembro, Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

A Figura 232 apresenta o sinal de lombada ou saliência que indica a ocorrência
adiante de ondulações transversais no pavimento. Este sinal, quando colocado para
advertir a existência de ondulação transversal, pode vir acompanhado de mensagens
tais como a distância entre a placa e o obstáculo e também pode vir acompanhado de
uma seta de posição, que é uma seta inclinada a 45 graus para baixo na placa ao lado da
ondulação transversal (DNIT, 2010).
Figura 232 - Sinalizações verticais - Av. Professor Joaquim Amarante, Videira/SC

Fonte: Google Street View (2012).

11.10.2

Sinalização horizontal

De acordo com o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), a sinalização
horizontal possui como principal função advertir e informar aos usuários de veículos
sem que estes desviem sua atenção da rodovia. Uma pequena desvantagem desta
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sinalização está na sua pouca durabilidade, pois ela é suscetível à ação das condições
climáticas e sua durabilidade também é comprometida pelo desgaste provocado pelo
tráfego.
Sinalizações horizontais amarelas regulamentam fluxos de sentidos opostos,
controles de estacionamentos, paradas e demarcação de obstáculos transversais à pista
(lombadas físicas). Já as sinalizações horizontais brancas são utilizadas para
regulamentar fluxos de mesmo sentido, delimitar pistas destinadas à circulação de
veículos, movimento de pedestres e pinturas de setas, símbolos e legendas (DNIT,
2010). A seguir serão apresentados alguns exemplos de sinalização horizontal
encontrados na cidade.
Na Figura 233 pode-se identificar alguns tipos de sinalização horizontal na Rua
Nicolau Cavon. Na foto à esquerda têm-se a linha de retenção (LRE), faixa de travessia
de pedestres (FTP), marcas de confluência e bifurcação (MCB), setas indicativas de
posicionamento na pista para execução de movimentos (PEM) e linha simples contínua
(LMS-1). Na foto à direita têm-se as linhas de divisão de fluxos, linha simples tracejada
(LMS-2), e marcas delimitadoras de estacionamento.
Figura 233 - Sinalizações horizontais - Rua Nicolau Cavon, Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

Em relação às sinalizações horizontais, o Manual de Sinalização Rodoviária do
DNIT (2010) também define alguns conceitos:
• Linhas de retenção são linhas transversais contínuas, na cor branca, aplicadas sobre a
faixa de rolamento, cujo objetivo é indicar ao condutor o local limite que deve parar o
veículo, ela deve ser “utilizada em todas as aproximações de interseções
semaforizadas, junto a faixas de travessias de pedestres”.
• As faixas de travessias de pedestres “são marcas dispostas transversalmente ao eixo da
via, para definir a área destinada à travessia de pedestres e regulamentar a prioridade
de passagem dos pedestres em relação aos veículos”.
• As marcas de confluência têm a função de direcionar parte do fluxo viário nos
movimentos de entrada e saída da rodovia em interseções ou em retornos.
• Setas indicativas de posicionamento na pista para execução de movimentos são
“empregadas nas aproximações de interseções e retornos, com a finalidade de
orientar o motorista quanto ao seu posicionamento para a realização dos movimentos
de conversão e retorno, ou para a manutenção da trajetória”.
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• Linhas de divisão de fluxos simples contínua são utilizadas em “faixas de rolamento,
com mesmo sentido de tráfego, com o objetivo de regulamentar as manobras de
proibição de mudança de faixa e ultrapassagem”.
• Linhas de divisão de fluxo tracejada são empregadas “sobre o limite entre as faixas de
rolamento, com mesmo sentido de tráfego, com o objetivo de regulamentar a
permissão das manobras de mudança de faixa e ultrapassagem [...]”.

Na Figura 234 nota-se que a sinalização horizontal das linhas de divisão de fluxo,
linhas de retenção, das setas e da faixa de travessia de pedestres estão falhas,
necessitando de manutenção.
As sinalizações horizontais identificadas na Rua Saul Brandalise (Figura 234),
são as linhas de retenção (LRE), faixa de travessia de pedestres (FTP), linhas de divisão
de fluxo, setas indicativas de posicionamento na pista para execução de movimentos
(PEM) e marcas delimitadoras de estacionamento.
Nota-se que, no trecho analisado da Rua Saul Brandalise, as linhas de divisão de
fluxo estão um pouco falhas apresentando um visibilidade reduzida, mostrando sinais da
necessidade de manutenção.
Figura 234 - Sinalizações horizontais – Rua Saul Brandalise, Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

A sinalização horizontal destacada na Rua XV de Novembro (Figura 235) são as
linhas de divisão de fluxo no mesmo sentido, linha simples contínua (LMS-1), linha
simples tracejada (LMS-2), setas indicativas de posicionamento na pista para execução
de movimentos (PEM) e marcas delimitadoras de estacionamento. As setas indicativas
de posicionamento na pista para execução de movimentos não apresentam um bom
estado de conservação, necessitando manutenção.
Figura 235 - Sinalizações horizontais - Rua XV de Novembro, Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).
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As sinalizações horizontais verificadas na Avenida Professor Joaquim Amarante,
apresentada na Figura 236, tratam-se, basicamente, das faixas de travessia de pedestres
(FTP). Nota-se que a sinalização horizontal desta avenida se encontra em condições
ruins de conservação e parte da avenida não apresenta linhas de divisão de fluxo.
Figura 236 - Sinalizações horizontais - Av. Professor Joaquim Amarante, Videira/SC

Fonte: Google Street View (2017).

11.11 MULTAS POR TIPO DE INFRAÇÃO
Os dados referentes a multas em Videira foram disponibilizados pelo
DETRANNET – Sistemas de infrações do Estado de Santa Catarina. O maior percentual de
multas na cidade ocorre na falta de utilização do cinto de segurança, com 11,42% no
ranking de infrações. Os índices de outras infrações podem ser verificados no Gráfico 19
e Tabela 32.
Importante citar que algumas infrações têm potencial de influência direta sobre
a circulação viária como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%;
Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%;
Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização;
Transitar pela contramão em via com sinalização de sentido único;
Estacionar na contramão de direção;
Estacionar nas esquinas e a menos de 5m do alinhamento da via transversal;
Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização;
Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação;
Parar na área de cruzamento de vias; e
Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla.

Estas infrações juntas somam 23,35% das multas entre 01/07/2017 e
01/07/2018.
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Gráfico 19 - Percentual de infrações no período de 01/07/2017 a 01/07/2018 – Videira/SC
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Fonte: Sistema de infrações/SC – DETRANNET (2018).

Tabela 32 - Relatório sintético do ranking de infrações - período de 01/07/2017 a 01/07/2018 –
Videira/SC
Código

Descrição da infração

Quantidade de
infrações

Percentual

5185-1

DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA

707

11,42

7455-0

375

6,06

334

5,39

320

5,17

261

4,21

255

4,12

5010-0

TRANSITAR EM VEL SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ
20%
USAR NO VEICULO EQUIP C/ SOM EM VOLUME/FREQ NAO
AUTORIZADO
TRANS EM VELOC SUP À MÁX PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE
50%
MULTA POR NÃO IDENTIF.DO INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA
JURÍDICA
COND VEÍCULO REGISTRADO Q NAO ESTEJA DEVIDAMENTE
LICENCIADO
DIRIGIR VEÍCULO SEM POSSUIR CNH/ PPD / ACC

205

3,31

7633-2

DIRIGIR VEICULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR

204

3,29

5550-0

ESTAC EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA
SINALIZ
ESTAC EM DESACOR C/ REGULAMENT ESPECIFICADA PELA
SINALIZACAO
PERMITIR POSSE/CONDUÇÃO DO VEÍCULO A PESSOA SEM
CNH/PPD/ACC
ESTACIONAR NO PASSEIO

201

3,25

179

2,89

159

2,57

152

2,45

COND VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO,
COMPROM SEGURANCA
DIRIGIR VEICULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR

142

2,29

140

2,26

TRANSITAR PELA CONTRAMÃO EM VIA C/ SINALIZAÇÃO DE
SENT UNICO
AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO

129

2,08

123

1,99

ESTAC LOCAL/HORÁRIO DE ESTACION E PARADA PROIBIDO P/
SINAL
DIRIGIR SEM ATENÇÃO OU SEM OS CUIDADOS INDISP À
SEGURANÇA

108

1,74

102

1,65

6530-0
7463-0
5002-0
6599-2

5541-1
5118-0
5452-1
6726-1
7366-2
5738-0
6050-1
5568-0
5207-0
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5045-0

DIRIGIR VEÍCULO C/ VAL DA CNH OU PPD VENCIDA HÁ MAIS 30
DIAS
RECUSAR SUBMETER TESTE/EX CLIN/PERIC/PROC FORMA ART
277CTB
ESTAC EM GUIA DE CALÇADA REBAIXADA DEST À
ENTRADA/SAIDA VEIC
ESTACIONAR NAS VAGAS RESERVADAS A IDOSOS, SEM
CREDENCIAL
ULTRAP P/ CONTRAMAO LINHA DIVISAO DE FLUXO OPOSTO,
CONT AMAR
DIRIGIR SOB A INFLUENCIA DE ALCOOL

96

1,55

96

1,55

91

1,47

86

1,39

80

1,29

75

1,21

COND VEICULO S/DOCUMENTOS DE PORTE OBRIG REFERIDOS
NO CTB
ESTACIONAR NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO

69

1,11

61

0,98

ESTAC NAS VAGAS RESERV PESSOAS COM DEFICIENCIA, SEM
CREDENC
TRANSP.CRIANÇA SEM OBS.DAS NORMAS DE
SEGUR.ESTABEL.CTB
ESTAC NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M DO ALINHAMEN DA
VIA TRANV
EXEC OPER DE CONVERSAO A ESQ EM LOCAL PROIBIDO PELA
SINALIZ
DEIXAR DE DAR PREFERENCIA A PEDESTRE/VEIC Ñ MOTOR NA
FAIXA
PERM. POS./COND. DO VEÍC.A PESSOA COM CNH VENC.MAIS 30
DIAS
DEIXAR O PASSAGEIRO DE USAR O CINTO SEGURANÇA

60

0,97

58

0,94

56

0,90

56

0,90

55

0,89

47

0,76

47

0,76

45

0,73

45

0,73

45

0,73

44

0,71

6637-1

TRANSIT PELA CONTRAMÃO DIREÇÃO EM VIA COM DUPLO
SENTIDO CIRC
PORTAR NO VEÍCULO PLACAS DE IDENT EM DESACORDO C
MOD CONTRAN
DIRIGIR VEIC USANDO CALCADO QUE Ñ SE FIRME PES/COMPR
PEDAIS
DESOBEDECER ORDENS EMANADAS DA AUTORID DE
TRÂNSITO OU AGENTE
CONDUZIR O VEICULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO

39

0,63

6610-2

CONDUZIR O VEÍCULO COM CARACTERISTICA ALTERADA

38

0,61

7633-1

DIRIGIR VEICULO SEGURANDO TELEFONE CELULAR

35

0,57

5509-0

33

0,53

5452-2

ESTAC PONTO DE EMBAR/DESEMB DE PASSAGEIROS TRANSP
COLETIVO
ESTACIONAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRE

32

0,52

5614-1

PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS ESTRADAS

30

0,48

6637-2

CONDUZIR O VEICULO COM EQUIP OBRIGATORIO
INEFICIENTE/INOP
CONDUZIR VEICULO COM SILENCIADOR DE MOTOR
DEFEIT/DEFIC/INOP
CONDUZIR O VEÍCULO COM O LACRE DE IDENTIFICAÇAO
VIOLADO/FALS
CONDUZIR O VEICULO COM DESCARGA LIVRE

30

0,48

24

0,39

23

0,37

23

0,37

TRANSITAR EM VELOC SUPERIOR À MÁX PERMITIDA EM MAIS
DE 50%
ESTAC EM DESACOR C/ REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE
CARGA/DESCARGA
PARAR EM LOCAL/HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAM PELA
SINALIZACAO
FORÇAR PASSAGEM ENTRE VEÍC TRANS SENT OPOSTOS NA
IMIN ULTRAP

23

0,37

20

0,32

20

0,32

19

0,31

6700-0

COND VEIC C/ VIDRO TOTAL/PARC COB POR
PELICULA,PAINEL/PINTUR

16

0,26

5630-0

PARAR NA ÁREA DE CRUZAMENTO DE VIAS

15

0,24

7374-0

BLOQUEAR A VIA COM VEICULO

15

0,24

6858-0

TRANSITAR COM O VEICULO COM LOTACAO EXCEDENTE

14

0,23

7579-0
5460-0
7625-2
5967-0
5169-1
6912-0
5525-0
7625-1
5193-0
5380-0
6041-2
6122-0
5142-0
5185-2
5720-0
6408-0
7340-0
5835-0

6653-2
6556-1
6653-1
7471-0
5541-4
5665-0
5797-0
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5622-2

PARAR SOBRE FAIXA DESTINADA A PEDESTRES

13

0,21

6491-0

USAR BUZINA PROLONGADA E SUCESSIVAMENTE A QUALQUER
PRETEXTO

13

0,21

5231-1

ATIRAR DO VEÍCULO OBJETOS OU SUBSTÂNCIAS

12

0,19

5428-1

ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS ESTRADAS

12

0,19

6602-0

CONDUZIR O VEÍCULO COM QQ UMA DAS PLACAS SEM
LEGIBILID/VISIB

12

0,19

5843-4

DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC GESTO DE BRACO/LUZ INDIC
MUD FAIX

11

0,18

6181-0

DEIXAR DE DAR PREF NAS INTERSE C/ SINALIZACAO DE A
PREFERENC

11

0,18

6769-0

COND VEIC C/ DEFEITO NO SIST DE
ILUM./SINALIZ./LAMP.QUEIMADA

11

0,18

7234-0

EM MOVIMENTO, DEIXAR DE MANTER ACESA A LUZ BAIXA A
NOITE

10

0,16

5487-0

ESTACIONAR AO LADO DE OUTRO VEÍCULO EM FILA DUPLA

9

0,15

5622-1

PARAR NO PASSEIO

9

0,15

6548-0

USAR NO VEIC ALARME/AP PRODUZ SOM Q PERTURBE
SOSSEGO PUBLICO

9

0,15

7315-0

DIRIGIR O VEICULO COM O BRACO DO LADO DE FORA

9

0,15

7323-2

DIRIGIR VEIC TRANSPORT ANIMAIS A ESQ OU ENTRE
BRACOS/PERNA

9

0,15

5614-4

PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DOTADAS
ACOSTAMENTO

8

0,13

5746-3

TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NAO PERMITIDO
REGULAMENT-CAMINHAO

8

0,13

7030-1

CONDUZIR MOTOC, MOTONETA E CICLOM S/ CAPACETE DE
SEGURANCA

8

0,13

7293-0

UTILIZAR PISCA-ALERTA, EXCETO EM IMOBILIZ/SITUAC
EMERGENCIA

8

0,13

7358-0

DIRIGIR O VEICULO COM APENAS UMA DAS MAOS, EXC QDO
PERM CTB

8

0,13

5029-2

DIRIGIR VEICULO C/ CNH/PPD/ACC C/ SUSP DO DIREITO DE
DIRIGIR

7

0,11

5053-1

DIRIGIR VEÍCULO SEM USAR LENTES CORRETORAS DE VISÃO

6

0,10

5177-0

CONFIAR/ENTRVEÍC.PESS C/ ESTADO FÍSICO/PSÍQUICO S/
COND.DIR.

6

0,10

5274-1

UTIL VEIC DEMONST/EXIS MANOBRA PERIGOSA MED
ARRANCADA BRUSCA

6

0,10

5614-2

PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS RODOVIAS

6

0,10

5991-0

EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO EM LOCAIS PROIBIDOS
PELA SINALI

6

0,10

6645-0

CONDUZIR VEICULO COM EQUIP OBRIG EM DESAC COM ESTAB
CONTRAN

6

0,10
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6866-1

TRANSEFETUANDO TRANSP REMUN DE PESSOAS QDO Ñ LIC.P/
ESSE FIM

6

0,10

7587-0

TRANS. VEIC. FAIXA OU VIA EXCL. VEIC. TRANSP. COLETIVO
PASS.

6

0,10

5096-0

ENTREGAR VEÍCULO A PESSOA COM CNH VENCIDA HÁ MAIS DE
30 DIAS

5

0,08

5126-2

PERMITIR POSSE/COND VEÍC PESSOA C/ CNH/PPD/AC C/ SUSP
DIR

5

0,08

5274-2

UTIL VEIC DEMONSTRAR MANOBRA PERIGOSA MED
ARRASTAMENTO PNEUS

5

0,08

5410-0

ESTAC EM DESACORDO COM AS POSIÇÕES ESTABELECIDAS
NO CTB

5

0,08

5614-3

PARAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DE TRÂNSITO
RÁPIDO

5

0,08

5770-3

DEIXAR DAR PASSAGEM A VEIC DE POLICIA EM SERVIÇO DE
URGENCIA

5

0,08

5843-1

DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC GESTO DE BRACO/LUZ INDIC INIC
MAR

5

0,08

6173-2

DEIXAR DE DAR PREF EM INTERSEÇÃO Ñ SINALIZ VEÍC CIRC
ROTATOR

5

0,08

5037-1

DIRIGIR VEÍCULO COM CNH DE CATEGORIA DIFERENTE DA DO
VEÍCULO

4

0,06

5134-1

PERMITIR POSSE/COND VEÍC A PESSOA COM CNH CAT
DIFERENTE

4

0,06

5215-2

DIRIGIR AMEAÇANDO OS DEMAIS VEÍCULOS

4

0,06

5517-2

ESTACIONAR NAS PONTES

4

0,06

5657-0

PARAR NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO

4

0,06

5843-3

DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC GESTO DE BRACO/LUZ INDIC
MUD DIR

4

0,06

6033-0

EXEC RETORNO C/PREJUIZO DA CIRCUL/SEGUR AINDA Q LOC
PERMITID

4

0,06

5169-2

DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA SUBST ENTORPEC OU Q DETER DEP

3

0,05

5401-0

ESTAC AFASTADO DA GUIA DA CALÇADA (MEIO-FIO) A MAIS DE
1M

3

0,05

5452-4

ESTACIONAR NAS ILHAS OU REFÚGIOS

3

0,05

5452-5

ESTAC AO LADO OU SOBRE CANTEIRO CENTRAL/DIV PISTA
ROLAMENTO

3

0,05

5452-7

ESTACIONAR AO LADO/SOBRE GRAMADO OU JARDIM PÚBLICO

3

0,05

5479-0

ESTACIONAR IMPEDINDO A MOVIMENTAÇÃO DE OUTRO
VEÍCULO

3

0,05

5673-1

PARAR SOBRE FAIXA DE PEDESTRES NA MUDANÇA DE SINAL
LUMINOSO

3

0,05

5819-4

TRANSITAR COM O VEICULO CANTEIROS CENTRAIS/DIV PISTA
ROLAMEN

3

0,05

5878-0

ULTRAPASSAR P DIREITA, SALVO QDO VEIC DA FRENTE SINAL A
ESQ

3

0,05
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5940-1

ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO NAS PONTES

3

0,05

6084-1

ULTRAPASSAR VEICULOS EM FILA PARADOS EM RAZAO DE
SINAL LUMIN

3

0,05

6149-0

DEIXAR DE DAR PREF A PEDES PORT DEFIC
FIS/CRIAN/IDOSO/GEST

3

0,05

6157-0

DEIXAR DE DAR PREF PEDES/VEIC Ñ MOT QD INICIADA TRAV
S/SINAL

3

0,05

6556-5

CONDUZIR O VEICULO COM QQ OUTRO ELEM DE IDENT
VIOLADO/FALSI

3

0,05

6580-0

CONDUZIR O VEICULO SEM QQ UMA DAS PLACAS DE
IDENTIFICACAO

3

0,05

6599-1

CONDUZIR O VEÍCULO QUE NAO ESTEJA REGISTRADO

3

0,05

7366-1

DIRIGIR O VEIC UTILIZANDO-SE FONES NOS OUVIDOS CONEC
AP SON.

3

0,05

5061-0

ENTREGAR VEÍCULO A PESSOA SEM CNH/PPD/ACC

2

0,03

5215-1

DIRIGIR AMEAÇANDO PEDESTRES ATRAVESSANDO A VIA
PUBLIC

2

0,03

5398-0

ESTAC AFAST DA GUIA DA CALÇADA (MEIO-FIO) DE 50CM A 1
METRO

2

0,03

5576-0

PARAR NAS ESQUINAS E A MENOS 5M DO BORDO ALINH DA VIA
TRANSV

2

0,03

5746-1

TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NAO PERMITIDO REGUL ESTAB
P/ AUTO

2

0,03

5762-0

TRANSITAR LADO DE OUTRO VEIC, INTERROMPENDO OU
PERTURB TRANS

2

0,03

5819-7

TRANSITAR COM O VEICULO EM ACOSTAMENTOS

2

0,03

5908-0

ULTRAPASSAR PELO ACOSTAMENTO

2

0,03

6041-1

EXEC OPER DE CONVERSAO A DIREITA LOCAL PROIBIDO PELA
SINALIZ

2

0,03

6050-2

AVANÇAR O SINAL DE PARADA OBRIGATORIA

2

0,03

6076-0

TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO POLICIAL

2

0,03

6130-0

DEIXAR DE DAR PREF PEDESTRE/VEIC Ñ MOT QUE Ñ HAJA
CONCL TRAV

2

0,03

6556-4

CONDUZIR O VEICULO COM A PLACA VIOLADA/FALSIFICADA

2

0,03

6564-0

CONDUZIR O VEICULO TRANSPORT PASSAGEIROS EM
COMPART DE CARGA

2

0,03

6610-1

CONDUZIR O VEÍCULO COM A COR ALTERADA

2

0,03

6670-0

CONDUZIR VEICULO C/EQUIP DO SIST ILUMINACAO/SINALIZ
ALTERADO

2

0,03

7048-1

COND MOTOC, MOTONETA E CICLOM TRANSPORTANDO PASS
S/CAPACETE

2

0,03

7056-2

COND CICLO FAZENDO MALAB OU EQUILIBRANDO-SE EM UMA
RODA

2

0,03

FEPESE

7137-0

COND CICLO TRANSP CRIANCA S/ COND DE CUIDAR PROPRIA
SEGUR

2

0,03

5029-1

DIRIGIR VEICULO COM CNH/PPD/ACC CASSADA

1

0,02

5070-1

ENTREGAR VEÍCULO A PESSOA COM CNH/PPD/ACC CASSADA

1

0,02

5150-1

PERMITIR POSSE/CON DO VEÍCULO A PESSOA S/ USAR LENTES
CORR

1

0,02

5258-3

PROMOVER NA VIA EXIB E DEMONSTR DE PERÍCIA EM
MANOBRA DE VEI

1

0,02

5266-3

PARTICIPAR COMO COND EXIB/DEMONST PERÍCIA EM
MANOBRA S/PERM

1

0,02

5282-0

DEIXAR COND ENVOL EM ACIDENTE PRESTAR OU PROV
SOCORRO VITIMA

1

0,02

5304-0

DEIXAR O COND ENVOLV EM ACIDENTE, DE PRESER LOCAL P/
PERICIA

1

0,02

5371-0

TER SEU VEÍCULO IMOBILIZADO NA VIA POR FALTA DE
COMBUSTÍVEL

1

0,02

5428-3

ESTACIONAR NA PISTA DE ROLAMENTO DAS VIAS DE TRÂNSITO
RÁPIDO

1

0,02

5606-0

PARAR EM DESACORDO COM AS POSIÇÕES ESTABELECIDAS
NO CTB

1

0,02

5690-0

TRANSITAR NA FAIXA/PISTA DA ESQUERDA REGUL CIRC
EXCLUSIVA

1

0,02

5770-5

DEIXAR DAR PASSAGEM A AMBULANCIA EM SERVIÇO DE
URGENCIA

1

0,02

5800-0

DEIXAR GUARDAR DIST SEGUR LAT/FRONT ENTRE SEU VEÍC E
DEMAIS

1

0,02

5827-0

TRANSITAR EM MARCHA RE, SALVO NA DISTANCIA NECES A
PEQ MANOB

1

0,02

5843-2

DEIXAR DE INDICAR C/ ANTEC GESTO DE BRACO/LUZ INDIC MA
PARAR

1

0,02

6009-1

EXECUTAR OPERACAO DE RETORNO NAS CURVAS

1

0,02

6025-0

EXEC RETORNO NAS INTERSEC ENTRANDO NA CONTRAMAO
DA VIA TRANS

1

0,02

6050-3

AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - FISCALIZACAO
ELETRONICA

1

0,02

6068-1

TRANSPOR BLOQUEIO VIARIO C/ OU S/ SINALIZ OU DISPOSITIVO
AUX

1

0,02

6173-3

DEIXAR DE DAR PREF EM INTERSEÇÃO N SINALIZ VEÍCULO A
DIREITA

1

0,02

6270-0

DEIXAR DE RED VELOC ONDE TRANSITO ESTEJA SENDO
CONTR AGENTE

1

0,02

6416-0

CONFEC/DISTR/COLOCAR VEIC PROPRIO/TERC PLACA IDENTIF
DESAC

1

0,02

6505-0

USAR BUZINA ENTRE AS VINTE E DUAS E AS SEIS HORAS

1

0,02

6793-0

TRANS COM VEIC DERRAMANDO/LANCANDO COMB/LUBRIF Q
ESTEJA UTIL

1

0,02

6939-2

FALSIFICAR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO

1

0,02
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6947-1

CONDUZIR PESSOAS NAS PARTES EXTERNAS DO VEICULO

1

0,02

6947-3

CONDUZIR CARGA NAS PARTES EXTERNAS DO VEICULO

1

0,02

6971-0

RECUSAR-SE A ENTREGAR CNH/CRV/CRLV/OUTROS
DOCUMENTOS

1

0,02

7013-1

FAZER FALSA DECLARACAO DE DOMICILIO PARA FINS DE
REG./LIC.

1

0,02

7056-1

COND MOTOC/MOTON/CICLOMFAZENDO
MALABARISMO/EQUILIB UMA RODA

1

0,02

7064-0

COND MOTOC, MOTONETA E CICLOMOTOR COM OS FAROIS
APAGADOS

1

0,02

7099-1

COND MOTOC/MOTON/CICLOM SEM SEGURAR GUIDOM C/
AMBAS AS MÃOS

1

0,02

7218-0

TRANSP EM VEIC DEST TRANSP PAS CARGA EXCED DESAC
ART.109

1

0,02

7323-1

DIRIGIR VEIC TRANSPORT PESSOA A SUA ESQ OUENTRE
BRACOS/PERNA

1

0,02

Fonte: Sistema de infrações/SC – DETRANNET (2018).

11.12 PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS
Bernucci et al. (2006, p.9) define a pavimentação como “uma estrutura de
múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre a superfície final de
terraplanagem, destinada técnica e economicamente a resistir aos esforços oriundos do
tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários melhoria nas condições de
rolamento, com conforto, economia e segurança”.
Em Videira, foram encontrados dois tipos de pavimentação:
• Pavimentação asfáltica (Figura 237);
• Pavimentação com paralelepípedos (Figura 238).

A pavimentação asfáltica de Videira em suas vias principais mostrou-se em bom
estado de conservação, com alguns pontos de irregularidades, enquanto a
pavimentação com paralelepípedos apresenta um número maior de deformidades e
irregularidades que podem influenciar na boa circulação dos veículos. Entretanto, em
alguns bairros a situação encontra-se um pouco mais crítica, seja por falta de
pavimentação ou por alto índice de deterioração, o que foi observado pelas equipes de
campo deste estudo, e bastante lembrado por participantes das consultas públicas
realizadas, o que será abordado mostrado no Capítulo 12 deste documento.
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Figura 237 – Pavimentação asfáltica – Videira/SC

Fonte: LabTrans (2018).

Figura 238 – Pavimentação em paralelepípedos – Videira/SC

Fonte: LabTrans (2018).

A Figura 239 demonstra casos de vias não pavimentadas no município, em
localidades como as Ruas Almo Rohregge (à esquerda) e Serafim F. Tedescono (à direita)
no Bairro Amarante, região mais afastada do centro da cidade.
Figura 239 - Vias sem pavimentação – Videira/SC

Fonte: Google Street View (2012).

11.13 PONTOS CRÍTICOS DE ACIDENTES
Os dados referentes aos pontos críticos de acidentes foram coletados através do
Banco de Dados da Polícia Militar de Santa Catarina, o qual possui as informações dos
pontos críticos de acidentes por mapeamento e tabulado nas classificações: acidentes
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de trânsito apenas por danos materiais, e acidentes de trânsito com vítima. Os dados
trabalhados são do período de julho de 2017 a julho de 2018.
11.13.1

Acidentes de trânsito apenas por danos materiais

Os locais de maior incidência de acidentes por danos materiais estão na área
central. A Figura 240 mostra a visão espacial da cidade apresentando as áreas de maior
ocorrência de acidentes. As ruas XV de novembro e Saul Brandalise possuem a maior
predominância. A Figura 241, Figura 242 e Figura 243 mostram os locais de maior
incidência na cidade, nas quais os pontos na cor vermelha representam pontos com
maior concentração de acidentes e as cores escuras representam menor incidência,
destacando, também, a quantidade de registros nas localidades.
Figura 240 - Visão espacial das áreas de acidentes de trânsito com danos materiais – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).
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Figura 241 - Visão espacial dos locais mais atingidos de acidentes de trânsito com danos materiais –
Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

Figura 242 - Visão espacial dos locais mais atingidos de acidentes de trânsito com danos materiais –
Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).
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Figura 243 - Visão espacial dos locais mais atingidos de acidentes de trânsito com danos materiais –
Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

Em análise por bairro (Gráfico 20), o Centro possui uma predominância
significativa em relação aos demais bairros da cidade, com uma ocorrência de 43,22% de
acidentes por danos materiais. Na sequência encontra-se o Bairro Dois Pinheiros com
6,57% de acidentes. Os bairros de menor ocorrência, consequentemente, se encontram
em locais mais periféricos, e o percentual se apresenta abaixo de 1%.
Gráfico 20 – Ocorrência de acidentes por bairro com danos materiais- Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

Convém citar que na análise dos gráficos a seguir, observou-se que algumas ruas
têm registros repetidos, com percentuais diferentes. Desta forma, para cada gráfico,
será comentado a respeito das ruas com maior incidência de acidentes baseado no
maior percentual apresentados nos gráficos, seguido da soma destes percentuais no
caso de mais de um registro da mesma rua.
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No Bairro Centro, tem-se a Rua XV de Novembro, classificada pela Lei do Sistema
Viário como via arterial secundária, a qual pertence o maior percentual registrado de
acidentes com danos no período (julho/2017 a julho/2018), apresentando 19,61%,
seguido da Rua Saul Brandalise, com 12,75%. Entretanto, ao somar todos os registros
destas duas ruas obtém-se um percentual de 23,43% para a Rua XV de Novembro e
28,43% para a Rua Saul Brandalise. No caso da Rua Saul Brandalise somaram-se os
registros com seu nome e o registro referente à SC-355. Juntas, as ocorrências nestas
duas ruas citadas somam 51,86% dos acidentes com danos materiais no Bairro Centro,
enquanto o restante é disperso entre as outras ruas (Gráfico 21).
Gráfico 21 – Ocorrência de acidentes por logradouro no Bairro Centro com danos materiais – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

No Bairro Dois Pinheiros, o levantamento aponta para um maior percentual de
acidentes na SC-355, seguida da Rua Saul Brandalise com 35,48% e 22,58%,
respectivamente. Porém, ao somar os outros percentuais relativos à SC-355, obtém-se a
proporção de 41,94%, e repetindo o processo para a Rua Saul Brandalise, obtém-se
32,26%. Além disso, as duas nomenclaturas referem-se à mesma via, e se os percentuais
forem somados, conclui-se que a Rua Saul Brandalise/SC-355 recebe 74,2% das
ocorrências de acidentes com danos, no Bairro Dois Pinheiros. Neste bairro, os
percentuais mais baixos de acidentes se encontram próximos a 3%, como nas ruas Paulo
Ogliari, Prefeito César Augusto Filho e Fraiburgo (Gráfico 22).
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Gráfico 22 – Ocorrência de acidentes por logradouro no Bairro Dois Pinheiros com danos materiais –
Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

O Bairro Floresta, localizado nas proximidades do Centro, possui um maior
percentual de 15,79% na Rua Bulcão Viana e na sequência a Rua 19 de Setembro se
destaca com 10,53%. Repetindo o procedimento de verificação de mais de um registro
para as mesmas ruas, neste caso, ao somar todos os percentuais referentes à Rua
Bulcão Viana, obtém-se uma proporção de 42,11%, enquanto a Rua 19 de Setembro
apresentaria um percentual de 15,79%. A menor proporção de acidentes no Bairro
Floresta se deu em torno de 5%, em ruas como José Petri, Iomerê e Luis Argenta
(Gráfico 23).
Gráfico 23 – Ocorrência de acidentes por logradouro no Bairro Floresta com danos materiais –
Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

No Bairro Matriz (Gráfico 24), a Rua Padre Anchieta é a rua mais atingida, com
35,29% de acidentes de trânsito com danos. A Rua Saul Brandalise se encontra em
segundo lugar, com 11,53%. Novamente, ao somar todos os registros homônimos, a Rua
Padre Anchieta chega a 52,94% e a Rua Saul Brandalise/SC-355 marca 17,64 % dos
acidentes com danos no bairro.
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Gráfico 24 – Ocorrência de acidentes por logradouro no Bairro Matriz com danos materiais – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

No Bairro Alvorada, a Rua Antônio Ferlin e a Avenida Dom Pedro II apresentam
um percentual de 10,53% cada, o percentual mais alto no bairro. Ao somar os registros
de mesmo nome, a Rua Antônio Ferlin e a Avenida Dom Pedro II chegam a 15,79% cada,
e a Avenida Manoel Roque chega a 15,78%. Os percentuais mais baixos se encontram
próximos a 5%, nas ruas Benjamin Graziotin, Adolfo Konder e Adolfo Marchioro (Gráfico
25).
Gráfico 25 – Ocorrência de acidentes por logradouro no bairro Alvorada com danos materiais –
Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

No Bairro Santa Tereza, o maior percentual de acidentes de trânsito com danos é
de 18,75% na Rua Arthur Brandalise e SC-355, como demonstra o Gráfico 26.
Novamente, somando os homônimos e considerando a Rua Saul Brandalise e SC-355 a
mesma via no Bairro Santa Tereza, tem-se 25% para a Rua Saul Brandalise/SC-355,
mantém-se 18.75% para a Rua Arthur Brandalise, e obtém-se 25% também para a Rua
Coronel Fagundes, tendo para estas três ruas um percentual de 68,75% das ocorrências.
O percentual mais baixo é de 6,25% disperso pelas outras ruas registradas (Gráfico 26).
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Gráfico 26 – Ocorrência de acidentes por logradouro no Bairro Santa Tereza com danos materiais –
Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

Conclui-se, ao analisar os dados apresentados, que os acidentes com danos
materiais se concentram na área central da cidade e bairros próximos, com maior
incidência em alguns dos corredores viários já indicados, como as ruas Saul Brandalise e
XV de Novembro.
11.13.2

Análise de acidentes de trânsito com vítima

Em relação aos dados apresentados sobre acidentes de trânsito com vítima no
período de julho/2017 a julho/2018, as maiores incidências ocorreram na região central,
com o número de 84 vítimas. Os mapas (Figura 244Figura 245 e Figura 246) mostram,
em vermelho, as áreas mais atingidas, e com cores mais escuras os locais de menor
incidência, além de indicar o número de registros para cada localidade. É importante
destacar que, normalmente, esses acidentes ocorrem em vias arteriais ou coletoras,
locais de maiores fluxos de veículos.
Figura 244 – Visão espacial das áreas de acidentes de trânsito com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

FEPESE

Figura 245 – Visão espacial dos locais mais atingidos de acidentes de trânsito com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

Figura 246 – Visão espacial dos locais mais atingidos de acidentes de trânsito com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

O bairro de maior incidência de acidentes com vítima é o Centro com 40,83%,
seguido do Bairro Universitário, com 7,50%, e o Bairro Alvorada com 6,67%. Importante
destacar que, o percentual de acidentes de trânsito com danos no Centro foi de 43,22%,
percentual muito próximo ao referente a acidentes com vítima (40,83%). O bairro de
menor incidência foi o Nossa Senhora Aparecida, com 0,83% (Gráfico 27).
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Gráfico 27 – Ocorrência de acidentes por bairro com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

No Bairro Centro, as vias mais atingidas por acidentes com vítimas são a Rua XV
de Novembro com 20,41% e a Rua Nicolau Cavon com 10,20%. Contudo, de maneira
análoga aos gráficos de acidentes com danos, aqui também existem registros diferentes
para as mesmas ruas. Neste caso, ao somar os percentuais, obtém-se uma proporção de
22,45% na Rua XV de Novembro, 16,32% na Rua Nicolau Cavon, e a maior porcentagem
na Rua Saul Brandalise/SC-355 com 22,44%. Essas três ruas somadas representariam,
portanto, 61,21% das ocorrências de acidentes com vítimas no Centro. As demais ruas
registradas compõem o banco de dados com incidência de 2 a 4% dos acidentes (Gráfico
28)
Gráfico 28 – Ocorrência de acidentes por logradouro no Bairro Centro com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

No Bairro Universitário o percentual mais alto, de 22,22% de acidentes com
vítimas, se apresenta na Rua Severino José Pasqual, e o menor é de 11,11% na Rua
Máximo Santini. Realizando a soma dos registros homônimos, a Rua Severino José
Pasqual/SC-355 (mesma via no bairro Universitário) representaria 55,55% dos acidentes
com vítima. A Rua Máximo Santini se mantém com 11,11%, o menor percentual,
entretanto, com uma proporção significativa (Gráfico 29).
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Gráfico 29 – Ocorrência de acidentes por logradouro no bairro Universitário com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

No Bairro Alvorada, o percentual de acidentes com vítima se encontra igual para
todas as ruas, com 12,5%. Porém, neste caso também existem registros de mesmo
nome e, desta forma, os maiores percentuais de acidentes com vítimas no Bairro
Alvorada seriam nas ruas Lauro Müller e João Zardo, cada uma com 25%, enquanto as
ruas Fernando Egger e Antônio Ferlin, e avenidas Dom Pedro II e Manoel Roque
representam 12,5% cada. (Gráfico 30).
Gráfico 30 – Ocorrência de acidentes por logradouro no bairro Alvorada com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

O Bairro Matriz apresenta seu maior percentual de ocorrência de acidentes de
trânsito em 33,33% na Rua Padre Anchieta, que aparece com dois registros, os quais, se
somados, retornam um valor de 50%, enquanto as ruas SC-355, Geovane Crestani e João
Contini apresentam, cada, 16,67% dos acidentes com vítimas no bairro (Gráfico 31).
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Gráfico 31 – Ocorrência de acidentes por logradouro no Bairro Matriz com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

Por fim, o Bairro Carboni apresentou incidência de acidentes de trânsito com
vítimas nas ruas Severino José Pasqual (60%) e Rua Urussanga (40%) (Gráfico 32).
Gráfico 32 – Ocorrência de acidentes por logradouro no Bairro Carboni com vítima – Videira/SC

Fonte: Polícia Militar de Santa Catarina (2018).

Novamente, conclui-se que, assim como nos casos de acidentes com danos
materiais, os acidentes com vítimas também se encontram concentrados na região do
Bairro Centro, com grande incidência nas ruas Saul Brandalise, XV de Novembro e
Nicolau Cavon, locais identificados com grandes fluxos de veículos e pessoas.
11.14 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CAR-FREE
Não existem áreas car-free no município de Videira, no entanto, foram
identificadas algumas áreas em potencial que serão trabalhadas como proposta.
11.15 CONTAGEM DE TRÁFEGO
De acordo com o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT (2006), as contagens
volumétricas de tráfego são pesquisas de observação direta, ou seja, registram
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fenômenos sem interferir em seu andamento ou perturbá-los. Alguns dos seus objetivos
passam pela determinação das quantidades e composição do fluxo de veículos que
passam por determinadas seções de vias, tendo como fins, por exemplo, análises de
capacidade, avaliação de congestionamentos e outros.
As contagens volumétricas podem ser classificadas em Globais, Direcionais e
Classificatórias, sendo as últimas utilizadas neste estudo e definidas pelo registro de
volumes dos diferentes modos de transporte, ou seja, as contagens são realizadas para
cada tipo de veículo dos quais se deseja saber o volume. O método usado nesta parte do
estudo foi a filmagem com posterior contagem manual dos veículos nos vídeos e
anotação em fichas confeccionadas para este fim.
Buscou-se contemplar pontos estratégicos do município de Videira, abrangendo
corredores viários importantes e interseções, além de grande foco no entorno da Praça
Nereu Ramos. O detalhamento e os resultados das contagens volumétricas são
apresentados a seguir.
11.15.1

Pontos de Contagem

Para realização da contagem de tráfego, foram definidos 17 Pontos de Contagem
estrategicamente posicionados de maneira a contemplarem trechos importantes do
município de Videira, como já citado. A Figura 247 apresenta mapa com a localização de
todos os pontos de contagem.
Figura 247 - Pontos de contagem de tráfego no município de Videira

Fonte: Elaboração própria.
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No Quadro 44, pode-se observar a via e os limites dos trechos relacionados a
cada ponto contido na Figura 247.
Quadro 44 - Localização dos pontos de contagem

PONTO

NOME DA VIA

1

TRECHO

Saul Brandalise

Início
Dom Pedro II

Fim
Cel. Schmidt

4

Cel. Fagundes

Brasil

Arlindo de Matos

7
8

Dom Pedro II
Antônio Fávero

Saul Brandalise
Dom Pedro II

Lauro Müller
Lauro Müller

9

Vitória

Brasil

XV de Novembro

10

XV de Novembro

Duque de Caxias

Sete de Setembro

11

Mal. Floriano Peixoto

Santa Catarina

Duque de Caxias

12

Nicolau Cavon

Brasil

Farroupilha

13

Farroupilha

Nicolau Cavon

XV de Novembro

21

Cel. Schmidt

Saul Brandalise

Brasil

22

Castelo Branco

Vicente Fernandes

Fritz Lorenz

23

Rodolfo Reinaldo Skale

Maurício Bondam

Severino José
Pasqual

24

Severino José Pasqual

Rodolfo Reinaldo Skale

Máximo Santini

25
26

Luis Argenta Sentido Bairro
Luis Argenta Sentido Centro

Afonso Tharun
Marginal Sul

27

Marginal Sul

Luis Argenta

Marginal Sul
Alberto Gelain
Vereador Antônio
Cerbatto

28

Padre Anchieta

Saul Brandalise

Vitor Meireles

Fonte: Elaboração própria.

Nestes 17 pontos, foram contados os fluxos de veículos que percorriam os
trechos determinados no Quadro 44, mas também, nos pontos 07, 09 e de 21 a 28,
foram contados movimentos nas interseções pertencentes aos trechos. O Quadro 45
reúne as interseções onde foram contados os movimentos de maneira individual, com
seus respectivos pontos de contagem.
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Quadro 45- Pontos de Contagem para Interseções
Interseção

Ponto de
Contagem
Correspondente

Localização

1

09

Rua Nicolau Cavon / Rua Vitória / Avenida Dom Pedro II

2

28

Rua Cel. Schmidt /Rua Saul Brandalise / Rua Padre Anchieta

3

21

Rua Brasil/ Rua Cel. Schmidt / Rua Osvaldo Cruz

5

07

Avenida Dom Pedro II / Rua Saul Brandalise

17

25, 26 e 27

Rua Luis Argenta/Av. Marginal Sul

18

23 e 24

Rua Severino José Pasqual/Rua Rodolfo Reinaldo Skale
Fonte: Elaboração própria.

Como abordado anteriormente, um dos objetivos das contagens volumétricas
trata-se da determinação dos volumes de tráfego nas vias estudadas, e por ser uma
contagem do tipo Classificatória, foram contabilizadas individualmente as quantidades
de automóveis, motocicletas, bicicletas, ônibus, utilitários e caminhões. Os resultados
são apresentados a seguir.
11.15.2

Volume de Tráfego

O conceito de volume de tráfego é apresentado pelo DNIT (2006) como o
número de veículos que cruzam uma determinada seção de via ou faixa, durante uma
unidade de tempo. Neste estudo, se tratará dos volumes horários, dados pelo número
de veículos por hora (veíc./h) e, para as vias em questão, obtido das contagens de
tráfego.
Apesar da contagem volumétrica realizada ter sido classificatória, nesta seção se
demonstrará o volume total de veículos nas vias pesquisadas, e para tal, se utiliza o
conceito de UVP – Unidades de Veículo de Passeio (ou Veículos Padrão), como forma de
compatibilizar os diferentes tipos de veículos contados. Esta padronização é feita a
partir da multiplicação da quantidade de cada tipo de veículo por um coeficiente de
compatibilização, apresentado no Quadro 46, gerando um resultado em UVPs por hora
(UVPs/h) como se pode verificar no Quadro 47 que apresenta os volumes nos trechos de
contagem, definidos por corredores e porções viárias de menor fluxo.
Quadro 46 - Quantidade de UVPs de acordo com o tipo de veículo
Veículo
Bicicleta

0,5

Motocicleta

0,5

Automóvel
Vans e Micro-ônibus
Caminhão
Camionete e Utilitário
Ônibus
Fonte: Elaboração própria.
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Deve-se salientar que as contagens foram realizadas em períodos de 10 minutos,
15 minutos, 20 minutos e 1 hora, entretanto, os resultados do Quadro 47 já encontramse expandidos para valores por hora, quando aplicável.
Quadro 47 - Resultados da contagem de tráfego (volumes)
PONTO

NOME DA VIA

1
4
7
8
9
10

Saul Brandalise
Cel. Fagundes
Dom Pedro II
Antônio Fávero
Vitória
XV de Novembro
Mal. Floriano
Peixoto
Nicolau Cavon
Farroupilha
Coronel Schmidt
Castelo Branco
Rodolfo Reinaldo
Skale
Severino José
Pasqual
Luis Argenta
Sentido Bairro
Luis Argenta
Sentido Centro
Marginal Sul
Padre Anchieta
Total

11
12
13
21
22
23
24
25
26
27
28

AUTOMÓVEIS
(veíc./h)

MOTOCICLETAS/BICIC
LETAS (veíc./h)

CAMINHÕES/ÔNI
BUS (veíc./h)

VOLUME DE
TRÁFEGO
(UVPs/h)*

1074
438
678
168
1074
924

234
54
144
18
192
102

0
12
12
18
96
60

1191
495
780
222
1410
1125

168

12

0

714
708
740
584

132
126
40
124

48
60
40
20

48

24

18

420

60

30

96

48

6

24

30

0

168
228
8254

24
12
1376

30
0
450

174
900
921
860
696
105
525
135
39
255
234

* Em vermelho destacam-se os maiores fluxos encontrados nas contagens.
Fonte: Elaboração própria.

Destaca-se do Quadro 47, que os maiores volumes de tráfego são encontrados
no entorno ou muito próximos da Praça Nereu Ramos (Ponte da Rua Vitória, Rua Saul
Brandalise, Rua XV de Novembro, Rua Nicolau Cavon, Avenida Dom Pedro II e Rua Cel.
Schmidt), tornando-se a localidade importante alvo para desenvolvimento de propostas
de mobilidade no município. A Rua Farroupilha também se destaca pelo 4º maior
volume de tráfego, completando o sistema de ligação entre as ruas XV de Novembro e
Nicolau Cavon. No mapa da Figura 248, pode-se observar a disposição das ruas com os
maiores volumes de veículos registrados (acima de 650 UVPs/h).
No ponto de maior tráfego, a Ponte da Rua Vitória, a contagem foi realizada em
dois períodos, sendo o valor indicado no Quadro 47 referente ao período da manhã
(1410 UVPs/h) sendo superior ao período da tarde que apresentou uma contagem de
1149 UVPs/h.
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Figura 248 - Mapa dos maiores volumes de tráfego obtidos da contagem volumétrica

Fonte: Elaboração própria.

Em relação às interseções, seguem na Figura 249, Figura 250, Figura 251, Figura
252, Figura 253 e Figura 254. Suas localizações e os carregamentos respectivos das
contagens realizadas por movimento. Na interseção 01 foi realizada contagem pelo
período de 1 hora, enquanto nas interseções 02 e 03 a contagem foi feita por 15
minutos, a interseção 05 teve período de contagem de 20 minutos e, por fim, as
interseções 17 e 18 receberam contagens de 10 minutos.
Após cada uma das figuras a seguir, consta um quadro (Quadro 48, Quadro 49,
Quadro 50, Quadro 51, Quadro 52, Quadro 53 e Quadro 54) com os dados de contagem
por movimento, com resultado final em UVPs/h a partir da expansão dos volumes
contados em períodos menores que 1 hora.
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Figura 249 - Interseção 01 - Ponte de Contagem 09

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 48 - Contagens por movimento - Interseção 01

Veículo
Carro
Ônibus
Motocicleta
Bicicleta
Caminhão
UVPs/h

INTERSEÇÃO: 1 / PONTOS DE CONTAGEM: 9 (1 hora)
V1 - V2
V1- V5
V3 - V2
V3 - V4
V6 - V2
107
755
497
329
129
0
8
4
2
4
21
122
72
49
19
0
0
0
0
1
6
28
20
6
10
133
906
593
374
174

V6 - V5
62
6
12
0
2
88

Fonte: Elaboração própria.

A interseção 01 (Figura 249 e Quadro 48) apresenta o maior volume de tráfego
no movimento V1-V5, ou seja, da Rua Vitória em direção a Rua Brasil e consequente
conversão a direita na Avenida Dom Pedro II (906 UVPs/h). Altos valores de contagem se
destacam nos fluxos da Rua Brasil para a Rua Nicolau Cavon (593 UVPS/h) e para a
Avenida Dom Pedro II (374 UVPs/h). Destaca-se, nesta interseção, o alto volume de
tráfego que a Avenida Dom Pedro II recebe (ao somar os movimentos V1-V5 e V3-V4,
obtém-se 1280 UVPs/h).
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Figura 250 - Interseção 02 - Ponto de Contagem 28

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 49 - Contagens por movimento - Interseção 02

INTERSEÇÃO: 2 / PONTO DE CONTAGEM: 28 (15min.)
Veículo

V1 - V2

V1 - V3

V1 - V4

V3 - V2

V3 - V4

Carro
Ônibus

38

108

37

78

20

Motocicleta
Bicicleta
Caminhão

0
4
0
2

5
8
0
8

0
2
0
0

1
5
0
5

0
1
0
0

UVPs/15min

45

145

38

96

21

UVPs/h

180

578

152

382

82

Fonte: Elaboração própria.

Na interseção 02 (Figura 250 e Quadro 49), as maiores contagens foram
registradas no movimento V1-V3 na Rua Saul Brandalise no sentido leste (578 UVPs/h),
e da Rua Saul Brandalise para a Rua Coronel Schmidt que se conecta com a Rua Brasil
(383 UVPs/h). Neste ponto, a Rua Padre Anchieta recebe os menores fluxos.
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Figura 251 - Interseção 03 - Ponto de Contagem 21

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 50 - Contagens por movimento - Interseção 03

Veículo
Carro
Ônibus
Motocicleta
Bicicleta
Caminhão
UVPs/15min
UVPs/h

INTERSEÇÃO: 3 / PONTO DE CONTAGEM: 21
V3 - V1
V3 - V2
140
45
3
0
6
3
0
0
8
2
171
52
682
206

V2 - V1
77
0
4
0
2
84
336

Fonte: Elaboração própria.

Na interseção 03 (Figura 251 e Quadro 50), o movimento V3-V1, correspondente
a saída da Rua Coronel Schmidt para a Rua Brasil tem a maior contagem com 682
UVPs/h. Neste ponto, nota-se que a Rua Brasil recebe grande número de UVPs, tanto da
Rua Coronel Schmidt quanto da própria Rua Brasil (V2-V1), somando 1018 UVPs/h.
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Figura 252 - Interseção 05 - Ponto de Contagem 07

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 51 - Contagens por movimento - Interseção 05

INTERSEÇÃO: 5 / PONTO DE CONTAGEM: 7 (20min.)
Veículo
V1 -V3
V1 - V4
Carro
187
168
Ônibus
1
2
Motocicleta
21
31
Bicicleta
0
3
Caminhão
5
4
UVPs/20min
213
200
UVPs/h
638
600

V4 -V3
140
0
9
1
1
148
443

Fonte: Elaboração própria.

A interseção 05 (Figura 252 e Quadro 51) apresenta grandes fluxos em todos os
seus movimentos, sendo o maior deles 638 UVPs/h (V1-V3) da Avenida Dom Pedro II
para a Rua Saul Brandalise. O movimento V1-V4 representa os veículos que seguem na
Avenida Dom Pedro II ao passar pela interseção. Neste ponto, ao somar os fluxos que
entram na Rua Saul Brandalise obtém-se um resultado de 1081 UVPs/h.
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Figura 253 - Interseção 17 - Pontos de Contagem 25, 26 e 27

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 52 - Contagens por movimento - Interseção 17 (Parte 1)

INTERSEÇÃO: 17 / PONTOS DE CONTAGEM: 25, 26 e 27 (10 min.)
Veículo
V4 - V1
V4 - V2
V4 - V3
V3 - V1
V3 - V2
Carro
1
2
10
4
0
Ônibus
0
0
0
0
0
Motocicleta
1
4
2
0
0
Bicicleta
0
0
0
0
0
Caminhão
0
0
0
1
0
UVPs/10min
1,5
4
11
6,5
0
UVPs/h
9
24
66
39
0

V3 - V4
1
0
1
0
1
4
24

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 53 - Contagens por movimento - Interseção 17 (Parte 2)

INTERSEÇÃO: 17 / PONTOS DE CONTAGEM: 25, 26 e 27 (10 min.)
Veículo
V1 - V2
V1 - V3
V1 - V4
V2- V1
V2 - V3
Carro
1
13
2
0
1
Ônibus
0
0
0
0
0
Motocicleta
0
2
0
1
0
Bicicleta
0
0
0
0
0
Caminhão
0
4
0
0
0
UVPs/10min
1
24
2
0,5
1
UVPs/h
6
144
12
3
6
Fonte: Elaboração própria.

V2 - V4
0
1
0
0
0
2,5
15
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Figura 254 - Interseção 18 - Pontos de Contagem 23 e 24

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 54 - Contagens por movimento - Interseção 18

Veículo
Carro
Ônibus
Motocicleta
Bicicleta
Caminhão
UVPs/10min
UVPs/h

INTERSEÇÃO: 18 / PONTOS DE CONTAGEM: 23 e 24
V1 - V2
V1- V3
V2 - V1
V2 - V3
V3 - V1
2
34
1
13
23
0
0
0
0
0
0
4
0
2
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
2
41
1
14
33
12
246
6
84
195

V3 - V2
5
0
1
0
3
13
78

Fonte: Elaboração própria.

A interseção 17 (Figura 253, Quadro 52 e Quadro 53) apresenta as menores
contagens com fluxos em comparação às outras que foram estudadas. Neste ponto, o
movimento mais carregado trata-se de V1-V3, correspondente ao movimento de quem
trafega pela Avenida Marginal Sul no sentido leste e permanece na mesma ao passar
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pela Rua Luis Argenta (144 UVPs/h). A Rua Luis Argenta em seu trecho que segue em
direção ao centro do município recebe os menores fluxos (30 UVPs/h).
Por fim, a interseção 18 (Figura 254 e Quadro 54) apresenta maiores fluxos nos
movimentos V1-V3 (246 UVPs/h) e V3-V1 (195 UVPs/h), que representam os veículos
que trafegam pela Rua Severino José Pasqual em ambos os sentidos e nela
permanecem. Já o tráfego que sai da Rua Rodolfo Reinaldo Skale e segue para a direção
oeste da Rua Severino José Pasqual (V2-V1) apresenta menor contagem (6 UVPs/h).
O Quadro 55 apresenta os cinco movimentos com maior fluxo de veículos (acima
de 500 UVPs/h) segundo as contagens realizadas, e os detalhes são apresentados em
mapas (Figura 255, Figura 256 e Figura 257) que detalham esses movimentos. Nota-se
que os movimentos são pertencentes às interseções 01, 02 e 03, localizadas na região
central do município. Além disso, foi possível verificar que estes 5 movimentos descritos
no Quadro 55 representam 46,37% de todo o volume contado em todas as interseções,
já convertidos em UVPs/h.
Quadro 55 - Maiores volumes de tráfego nas interseções (por movimento)

Interseção
1
3
5
5
1

Movimento Automóveis
V1-V5
755
V3-V1
560
V1-V3
561
V1-V4
504
V3-V2
497

Moto/Bicicleta
122
24
63
102
72

Ônibus/Caminhão
36
44
18
18
24

UVP/h
906
682
638
600
593

Fonte: Elaboração própria.

Em seguida, pode-se observar em mapa a localização e os movimentos descritos
no Quadro 55. Na Figura 255, observa-se a interseção 01 com os fluxos V1-V5 e V3-V2,
respectivamente, com 906 e 593 UVPs/h.
Na Figura 256, a interseção 03 aparece com o segundo maior fluxo das contagens
com 682 UVPs/h para o movimento V3-V1, e na Figura 257 a interseção 05 mostra os
movimentos mais carregados, com 638 UVPs/h para V1-V3 e 600 UVPs/h para V1-V4.
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Figura 255 - Maiores fluxos por movimento na interseção 01

Fonte: Elaboração própria.

Figura 256 - Maior fluxo por movimento na interseção 03

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 257 - Maiores fluxos por movimento na interseção 05

Fonte: Elaboração própria.

Desta forma, foi possível verificar a maior concentração de veículos em
interseções e quais os movimentos mais críticos em cada uma delas. Observou-se que a
área central, novamente, apresenta os maiores volumes de tráfego, principalmente
próximo à Praça Nereu Ramos e nas ruas Brasil e Saul Brandalise, além da Avenida Dom
Pedro II, que captam e distribuem grandes volumes dentro do município de Videira.
11.15.3

Tráfego de Diferentes Modais

A partir das contagens e cálculo dos volumes de tráfego apresentados, pode-se
discorrer acerca das diferentes participações de modos de transporte na circulação
viária do município de Videira.
É importante citar que o aproveitamento do espaço viário urbano é
significativamente influenciado pelos tipos de modos de transporte que compõem a
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frota que por ele circulam. Segundo Vasconcellos (2012), a mobilidade urbana consome
espaço, tempo e recursos naturais. Em relação ao espaço, a Figura 258 demonstra a
ocupação física entre modais distintos.
A imagem da Figura 258 possibilita realizar comparações e destacar quão menor
pode ser o espaço viário urbano utilizado por um ônibus transportando 60 pessoas em
relação, principalmente, ao número de carros com um ocupante para transportar o
mesmo número de pessoas.
Figura 258 - Diferentes modais e a utilização do espaço viário urbano

Fonte: Adaptado de Bikehub (2012).

Como já citado, a mobilidade urbana também consome recursos naturais, e a
poluição ambiental se mostra como fator agravante em relação ao uso do automóvel.
Um exemplo disto é a emissão de dióxido de carbono (CO2) que, de acordo com
Carvalho (2011), trata-se do principal poluente na categoria dos gases de efeito estufa, e
um dos grandes emissores deste gás nocivo trata-se do automóvel, como pode se
verificar na Figura 259. Considerando o índice de emissões do metrô como referência e
igual a 1, a emissão por parte de automóveis se apresenta com a maior proporção,
sendo cerca de 8 vezes maior que as emissões relativas ao ônibus.
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Figura 259 - Índice de Emissões (Dióxido de Carbono)

Fonte: Carvalho (2011).

Ao analisar os dados obtidos da contagem de tráfego realizadas em trechos
(Quadro 47), a proporção do volume de tráfego de automóveis representa 81,95% do
volume total de veículos contados, reforçando a preferência pelo modo motorizado
(Figura 260).
Nas interseções, este valor é ainda mais alto. De acordo com as contagens
realizadas por movimento, o automóvel representa 84,79% dos veículos nestes pontos,
como se pode verificar na Figura 261. Este resultado era esperado em virtude das
contagens por trecho e em interseções terem sido realizadas nos mesmos pontos.
Figura 260 - Proporção de volume de tráfego para diferentes modais (Contagens por trecho)

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 261 - Proporção de volume de tráfego para diferentes modais (Contagens por movimento nas
interseções)

Fonte: Elaboração própria.

Identifica-se, portanto, que o volume de trafego no espaço viário urbano de
Videira é predominantemente representado por automóveis, remetendo a questões
relativas à qualidade ambiental e a alta densidade nas vias principais do município.
11.16 FERROVIAS
A cidade de Videira é transpassada pela ferrovia São Paulo – Rio Grande, cujo
caminho dos trilhos margeia o Rio do Peixe em todo perímetro urbano. A estação
ferroviária, inicialmente chamada de Rio das Pedras, foi desativada na década de 1980.
Porém, o caminho dos trilhos persiste na cidade como um marco da ferrovia que ali
passava, observando que a estação, atualmente, funciona como um restaurante. O
traçado da ferrovia no contexto urbano e a antiga estação ferroviária podem ser
verificados na Figura 262.
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Figura 262 - Mapa do Traçado Ferroviário – Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.

Os trilhos da ferrovia cruzam o sistema rodoviário em quatro pontos (Figura 263
e Quadro 56). Dois destes pontos, 1 e 4, são ruas sem saída de caráter local, sem
pavimentação. Porém, percebe-se que os pontos 2 e 3 encontram-se em uma posição
central, justamente por estarem próximos à estação.
Figura 263 - Mapa de pontos de interseção do traçado ferroviário – Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 56 - Pontos de interseção do traçado ferroviário

Ponto de Interseção

Nome da Rua

1

Rua sem nome

2

Praça Nereu Ramos

3

Rua Vitória

4

Rua Treze de Maio
Fonte: Elaboração própria.

O edifício da antiga estação, assim como a praça no seu entorno, é alvo de
propostas para a requalificação de usos. Atualmente sua reforma está inclusa no Projeto
Estadual Rio do Peixe, no qual é indicada a construção de três áreas de lazer ao longo da
linha férrea: uma primeira no Bairro Farroupilha, localidade popularmente conhecida
como “antigo triângulo do trem”, uma segunda na Praça da Estação, e uma última na
Av. Beira Rio, próxima à antiga ponte férrea.
11.17 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE
Dentre as principais vias da cidade, as que mais se destacam são as Rua Saul
Brandalise e Rua XV de Novembro, por oferecerem maiores atividades de usos
comerciais e de serviços, além de apresentarem um fluxo de mobilidade intenso. Na Rua
Saul Brandalise, caracterizada como um corredor viário, foram encontradas três
interseções importantes apresentadas na Figura 264 o ponto 05, interseção com a
Avenida Dom Pedro II, o ponto 02, interseção com as ruas Cel. Schmidt e Padre
Anchieta, e o ponto 10, interseção com a Rua Pedro Gaio. Além disso, está rua dispõe de
dois PGVs, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS com atividades voltadas à
comunidade, e as Lojas Colombo, de caráter comercial, o que pode ser verificado na
Figura 265 que apresenta as localizações dos PGVs no contexto das vias principais de
Videira. De forma análoga, a Figura 266 trata das localizações dos corredores viários e
PGVs.
A Rua Saul Brandalise apresentou por meio de contagem de tráfego 1.191
UVPs/h (Unidades de Veículo de Passeio por hora), e 1.074 automóveis/hora, o segundo
maior volume de tráfego de todas as ruas estudadas. Este número pode entrar em
concordância com os resultados da pesquisa de Origem e Destino que identificou muitos
fluxos internos e externos de veículos nesta área. Entretanto, em um trecho desta
mesma rua, também foi realizada a pesquisa a nível pedestre para verificar o índice de
caminhabilidade, chegando a 1,4, o que corresponde a suficiente para a qualidade do
pedestre. Na categoria de segurança pública, mesmo sendo em uma área muito
integrada ao sistema, o resultado desta categoria foi muito baixa (ver item completo no
Capítulo de Pedestres). O índice apresentou um número baixo não apenas nesta rua
como de modo geral. Este resultado pode corroborar com o resultado da Pesquisa de
Origem e Destino que identificou um baixo fluxo interno de pedestres na região central,
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mais precisamente na área próxima à Rua Saul Bransalise, podendo entender que as
pessoas se deslocam mais por modos motorizados nesta área do Centro.
A Rua XV de Novembro, também classificada como um corredor viário (Figura
266) apresentou três pontos importantes de interseção, correspondentes a interseção
04 com a Rua Vitória, a interseção 07 com a Rua Farroupilha e a interseção 15 com as
ruas João Batista Galo e Urussunga (Figura 264). Foi encontrado um PGV nesta rua, no
ponto 26 (Figura 265), a EEB. Prof.ª Adelina Regis classificada como atividade
comunitária.
Verificou-se que, na Pesquisa de Origem e Destino Domiciliar, os fluxos internos
e externos de pedestres aumentam na área onde está inserida a Rua XV de Novembro,
da mesma forma para o modo de carros, estando entre os maiores fluxos. Constata-se
que na região onde se inclui a Rua XV de Novembro, existem maiores fluxos internos e
externos que na área onde está inserida a Rua Saul Brandalise, entretanto, os números
apresentados pelas contagens de tráfego mostram que os maiores fluxos se movem
mais para leste do que para oeste da cidade.
Figura 264 - Mapa dos pontos de interseção x vias principais – Videira/SC

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 265 - Mapa das vias principais x PGVs

Fonte: Elaboração própria.

Figura 266 - Mapa dos PGVs x corredores viários

Fonte: Elaboração própria.
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De fato, as ruas Saul Brandalise e XV de Novembro representam os principais
corredores de circulação viária do município. Para verificar isto, pode-se recorrer às
contagens de tráfego que mostram que na ponte da Rua Vitória, que liga a Rua XV de
Novembro à Rua Nicolau Cavon e à Avenida Dom Pedro II e, consequentemente, à Rua
Saul Brandalise e outras ruas do centro da cidade, registraram-se os maiores fluxos de
veículos, tanto na contagem por trecho, quanto na contagem por movimentos em
interseções. Além disso, o número de acidentes tem seus maiores registros nestas vias,
sendo 51,86% das ocorrências do Centro concentradas nessas duas ruas (acidentes com
danos materiais) e 44,89% em relação aos acidentes com vítimas.
Fica evidenciado, portanto, a partir da relação entre a Pesquisa Origem-Destino e
as contagens de tráfego que o principal eixo de deslocamento do município está entre
as zonas de tráfego 15 e 16 (Centro 2 e Centro 3, respectivamente), às quais pertencem
a Rua XV de Novembro (zona de tráfego 15) e ruas Brasil, Avenida Dom Pedro II e a
parte inicial da Rua Saul Brandalise no Centro, além da Praça Nereu Ramos (zona de
tráfego 16). Essas informações ficam ainda mais evidentes ao se avaliar as contagens de
tráfego nas interseções 01, 03 e 05, que apresentam os maiores fluxos de veículos.
Outro aspecto a se destacar está relacionado ao número de automóveis
constatados nas pesquisas deste estudo. Retomando os dados referentes à Repartição
Modal no Capítulo 5 deste relatório, a porcentagem de viagens realizadas por
automóvel no município de Videira chega a 57%, índice bastante alto visto que, como já
demonstrado, este percentual encontra-se 34 pontos acima da média nacional para
cidades com população entre 60 e 100 mil habitantes. Complementando este dado,
deve-se retornar aos volumes de trafego por diferentes modais que apresentaram cerca
de 82% de automóveis nas contagens por trecho e quase 85% nas contagens por
movimento nas interseções, o que demonstra, acerca do cenário atual de circulação
viária do município, uma altíssima preferência pelo uso do automóvel, o que impacta
diretamente na qualidade ambiental, no uso do espaço viário e nos tempos de viagem
de cada cidadão que circule pela cidade.
A partir de todas as informações acimas descritas, conclui-se, a respeito da
circulação viária em Videira, que os deslocamentos no município têm uma forte
centralização, tanto nas viagens internas, quanto entre zonas de tráfego distintas no
centro da cidade, destacando-se, novamente, o alto volume de circulação nas ruas XV
de Novembro, Vitória, Nicolau Cavon, Farroupilha, Brasil, Avenida Dom Pedro II, Cel.
Schmidt e Saul Brandalise.
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Consultas públicas

“As consultas públicas são processos democráticos para construção conjunta de
políticas públicas entre governo e sociedade. Com a colaboração dos cidadãos,
empresas, movimentos e organizações da sociedade as ações e programas do governo
poderão atingir seus objetivos e ser aprimorados de acordo com as demandas coletivas”
(BRASIL, 2018).
Para o Plano de Mobilidade Urbana de Videira, as consultas públicas foram
realizadas por meio de audiência pública e questionários disponíveis no Órgão Executivo
de Trânsito de Videira – ORTRAVI.
As solicitações oriundas da ORTRAVI referente ao PMU foram tratadas por: tipo
de solicitação, rua, bairro e síntese da solicitação. Desta forma, foram encontradas, em
sua maioria, solicitações sobre “sentido da via”. O Quadro 57 apresenta com mais
detalhes as solicitações para o Plano.
Quadro 57 - Solicitações ORTRAVI – Videira/SC
Solicitações
N°

Tipo de Solicitação

Rua

Sentido da via

Rua Paese, da Rua 10 de
Setembro até o
entroncamento com a rua
Paraguaçu P. Souza

2

Bairro

Síntese da Solicitação

Universitário

Ocorrências de desrespeito
(contramão), ocasionada pela via
ser de sentido único e dar acesso
à UNOESC

Sentido da via

Rua Paese, da Rua Severino
José Pasqual à Rua Vitório
Paese

Universitário

Ocorrências de desrespeito
(contramão), ocasionada pela via
ser de sentido único e dar acesso
à UNOESC

3

Pavimentação

Rua Máximo Santini, da Rua
Severino José Pasqual à Rua
Vitório Paese

Universitário

Ocorrências de pedras soltas, por
conta destas serem irregulares

4

Rotatória

Rua Severino José Pasqual
entroncamento com a Rua
Reinaldo Skalé

Cidade Alta

Implantar rotatória

5

Acessos

Rua Severino José Pasqual

Universitário

Implantar entradas/saídas para
três loteamentos próximos ao
CWTEC

6

Rotatória

Rua XV de Novembro
entroncamento com a Rua
Afonso Tharum

Carboni e Carelli

Implantar rotatória

7

Rotatória

Av. Marginal Sul
entroncamento com a Rua
Urussanga

Amarante

Implantar rotatória

8

Pavimentação

Rua Fernando Machado
entroncamento com a Rua
Osvaldo Cruz

Farroupilha

Ocorrências de
congestionamentos devido ao
tráfego de caminhões

9

Sentido da via

Rua Osvaldo Cruz

Centro

Implantar mão única

10

Sinalização

Rua Caçador

Floresta

Melhorar sinalização em trecho
de aclive acentuado

1
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São Francisco

Implantar mão única, uma vez
que a velocidade da via gera
insegurança

11

Sentido da via

12

Sentido da via

Rua José Baroncello

Santos Dumont

13

Constatação de
trânsito

Rua Fulgêncio Furlin

Santa Tereza

14

Sentido da via

Rua Arthur Brandalise

Santa Tereza

Implantar mão única

15

Faixa de pedestres

Rua Brasil entroncamento
com a Rua Osvaldo Cruz

Centro

Incerteza quanto a permanência
da faixa para pedestres com
visão limitada

16

Rua Severino José Pasqual,
Rua XV de Novembro, Rua
Redutor de velocidade Coronel Fagundes, Rua
Alberto Reichert, Rua Padre
Anchieta, Rua Alberto Grando

17

Ponto de ônibus

Rua Albino Formighieri

Água Verde

Implantar ponto de ônibus

18

Ponto de ônibus

SC 135

Oficina

Implantar ponto de ônibus para
atender a VIDEPLAST/Posto Ello

19

Redutor de velocidade

Rodovia Luiz Henrique da
Silva/Contorno Sul

20

Ponto de táxi

Rua José Anciuti

São Cristóvão

Implantar ponto de táxi próximo
ao Ambulatório Central

21

Faixa de pedestres

Rua Castelo Branco

Cibrazém

Implantar faixa de segurança,
pensar qual o melhor local para
esta

22

Constatação de
trânsito

Rua Castelo Branco

Cibrazém

Veículos de carga aguardando
carga e descarga na Coopervil
bloqueiam o trânsito

23

Constatação de
estreitamento

Rua Padre Anchieta

São Cristóvão

Constatação de estreitamento no
trecho entre a Rua Geovani
Crestani e a Rua Alberto Grando

24

Estacionamento

25

Redutor de velocidade

Rua 10 de Setembro com a
Rua Eleonora Schuler

Colina Verde

26

Constatação de
estreitamento

Rua Ernesto Fantin

Alvorada

Solicitação de vagas para carga e
descarga no Ambulatório Central
Implantar faixa elevada de
pedestre e retirar tachões
instalados transversalmente
entre as vias
Constatação de pontos com
estreitamento na via

27

Redutor de velocidade Rua Alberto Grando

São Francisco

Implantar redutor de velocidade

28

Constatação de
trânsito

Rua Alberto Grando

São Francisco

Fluxo de supermercado e creche
causam congestionamento e
acidentes

29

Espelho Convexo

Rua Marechal Floriano
Peixoto

Floresta

Implantar espelho convexo
próximo à Rua Irena Schuller

30

Espelho Convexo

Rua Fernando Machado

Farroupilha

Implantar espelho convexo no
entroncamento com a Rua
Farroupilha

Implantar mão única
Constatação de trânsito na área
de entrada/saída do Colégio
Lacerda, CEMEI e Ginásio de
Esportes

Implantar redutor de velocidade

Implantar redutor de velocidade

Fonte: Elaboração própria.
Dados: ORTRAVI (2018).
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Outras solicitações sobre mobilidade urbana do Município foram apresentadas
via ofício, descritas no Quadro 58. O tipo de solicitação predominante é a pavimentação
de vias. No Quadro 58 são apresentados os memorandos respondendo algumas
solicitações sobre os ofícios.
Quadro 58 - Solicitações por Ofício ORTRAVI – Videira/SC
Ofícios e Indicações
N°

N° da
Categoria

1

001/2018

2

Tipo de
Solicitação

Rua de
Modificação

Bairro de
Modificação

Rua Brasil

Centro

Alterar a faixa de pedestre, de
forma à resolver o entroncamento
e evitar colisões

017/2018 Pavimentação

Rua Aledir
Jardim
Fátima Nunes Canadá

Promover o calçamento com
pedras irregulares, em trecho de
30m em frente a residência n° 189

3

018/2018 Ponto de ônibus

Rua
Urussanga

Carboni

Construir ponto de ônibus com
abrigo de passageiros

4

020/2018 Sentido da via

Rua
Baroncello

Santos
Dumont

Implementar sentido único na via

5

021/2018 Rotatória

Avenida
Marginal Sul
com a Rua
Luiz Argenta

Amarante

Implementar rotatória de acesso
ao bairro

6

022/2018 Ponto de ônibus

Rua
Eleothério
Burlin

Cetrevi

Construir ponto de ônibus com
abrigo de passageiros

7

023/2018 Sinalização

Rua Fernando
Farroupilha
Machado

Afixar placas de sinalização, afim
de restringir o tráfego de
caminhões

8

026/2018 Pavimentação

Rodovia
Municipal
José Gheller

Realizar a pavimentação asfáltica
em trecho de chão batido

9

Faixa de
030/2018
pedestre

Rua Alberto
Reichardt

Santa Tereza

10

035/2018 Pavimentação

Rua Ivo
Rostirola

Carelli

11

042/2018 Pavimentação

Rua Ângelo
Graziotin

Matriz

12

043/2018 Pavimentação

Rua Vítor
Meireles

Matriz

13

048/2018 Estacionamento

Rua Luiz
Strapazzon

Vila De Carli

Faixa de
pedestre
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Síntese da Solicitação

Repintar a faixa de segurança e
realizar um estudo para
implantação de outras faixas
elevadas na aludida via
Efetuar pavimentação asfáltica ou
com pedras irregulares
Efetuar pavimentação asfáltica,
substituindo o antigo calçamento
irregular e deteriorado
Efetuar pavimentação asfáltica,
substituindo o antigo calçamento
irregular e deteriorado
Construir um estacionamento ao
lado da Escola Municipal Criança
do Futuro - CAIC
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14

Substituir lâmpadas dos postes de
iluminação pública por lâmpadas
mais claras, econômicas e
eficientes

049/2018 Iluminação

15

051/2018 Pavimentação

16

052/2018 Pavimentação

17

056/2018 Passeio público

18

057/2018 Pavimentação

Contorno
Viário Luiz
Henrique da
Silveira
Rua Vitalina
São Cristóvão
Lira
Rua Prefeito
Cesar
Vinhedo
Augusto Filho
Contorno
Viário Luiz
Henrique da
Silveira

19

060/2018 Pavimentação

Acesso e ruas
internas do
Loteamento
Industrial
Campina Bela

20

062/2018 Passeio público

Rod. SC 135

Água Verde

21

Alargamento da
via e
064/2018
readequação da
iluminação

Rua Rodolfo
Reinaldo
Skale

Cidade Alta

22

104/2018 Pavimentação

23

239/2017 Ponto de ônibus

24

277/2017 Passeio público

Contorno
Viário Luiz
Henrique da
Silveira
Rua Luiz
Strapazzon
Rua Ângelo
Albiero

Promover o restauro da
pavimentação ou notificar a
empresa responsável pela obra
Promover o calçamento com
pedras irregulares
Construir passeios públicos uma
vez inexistênte locais apropriados
para passagem de pedestres
Resposta ao ofício 104/2018,
informando que este será
atendido
Pavimentar desde a Rua Antônio
Picolli, a partir do Pesque Pague
Guzzi, até o loteamento Industrial
Campina Bela, assim como as
demais ruas internas do
loteamento
Implementar um passeio público,
adequando a passagem de
pedestres
Alargar a curva, evitando a invasão
de ônibus e caminhões na pista
contrária. Para isso, deve-se
realocar um poste de iluminação
Restaurar a pavimentação

Vila De Carli
Oficina

Construir ponto de ônibus com
abrigo de passageiros
Construir passeios públicos uma
vez inexistênte locais apropriados
para passagem de pedestres

Fonte: Elaboração própria.
Dados: ORTRAVI (2018).

Quadro 59 - Solicitações de memorando da ORTRAVI – Videira/SC
Memorandos

N°

1

2

N° da
Categoria

168/2018

168/2018

Indicação
Referenciada

052/2018

051/2018

Rua de
Modificaçã
o

Bairro de
Modificação

Pavimentação

Rua
Vitalina
Lira

Pedido será incluído no
cronograma de pavimentação da
São Cristóvão
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Habitação e Projetos

Estadual

Contorno
Viário Luiz
Henrique
da Silveira

Tipo de
Solicitação

Síntese do Memorando

Foi encaminhado notificação à
Agência de Desenvolvimento
Regional de Videira (ADR), afim
de restaurar a pavimentação.
ADR cientificou que é
conhecimento do DEINFRA e se

FEPESE

comprometeu em efetuar o
atendimento

3

168/2018

049/2018

Iluminação

4

168/2018

048/2018

Estacionamento

Rua Luiz
Strapazzon

Vila De Carli

5

168/2018

062/2018

Passeio Público

Rod. SC
135

Água Verde

064/2018

Alargamento da
via e
readequação da
iluminação

Rua
Rodolfo
Reinaldo
Skale

Cidade Alta

Pavimentação

Rua Ângelo
Graziotin e
Matriz
Rua Vítor
Meireles

6

168/2018

7

113/2018

042/2018 e
043/2018

8

161/2018

001/2018

Faixa de
pedestre

Rua Brasil

Centro

9

096/2018

018/2018

Ponto de ônibus

Rua
Urussanga

Carboni

Está sendo estudada a
possibilidade da substituição das
lâmpadas
Está sendo estudada a
viabilidade da obra, em conjunto
com a Secretaria de
Infraestrutura
A solicitação do estudo será
disponibilizada ao
LABTRANS/FEPESE
A solicitação do estudo será
disponibilizada ao
LABTRANS/FEPESE
Pedido de pavimentação
recusado, uma vez que a
prioridade é direcionada às vias
de chão batido e com grau
elevado de deterioração
A solicitação do estudo será
disponibilizada ao
LABTRANS/FEPESE
A solicitação do estudo será
disponibilizada ao
LABTRANS/FEPESE

Fonte: Elaboração própria.
Dados: ORTRAVI (2018).

O CINCATARINA – Consórcio Intermunicipal Catarinense, contratado para
realização do Plano Diretor de Videira, em seu processo de elaboração realizou
consultas públicas no qual abordaram alguns aspectos referentes ao eixo de mobilidade
urbana. Foram coletadas opiniões públicas por meio de conferências e questionários,
nos quais os problemas de maior destaque em concordância com a técnica são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faixas de pedestres insuficientes;
Pavimentação precária na Rua Atílio Zanoto;
Problemas de pavimentação nos bairros Amarante, Cibrazém, Panazzolo e Sesi;
Problemas com os sentidos das ruas no Bairro São Cristóvão;
Calçadas precárias nos bairros Alvorada, São Cristóvão, São Francisco, Santa Lúcia e
Oficina;
Falta de sinalização das vias e problemas de pisos que não oferecem segurança aos
pedestres;
Problemas de fluxos na Rua Luiz Strapazzon por causa da existência de um polo
gerador de tráfego(creche);
Falta de ponto de ônibus no bairro Vila de Carli;
Problemas de fluxos e acidentes no trevo próximo a Havan;
Semáforos, raios de rotação de ruas e estacionamentos;
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• Entradas de garagem e rampas invadindo as calçadas para acesso privado.

O Quadro 60 e Quadro 61 apresentam os resultados das contribuições nas
conferências e consultas públicas, respectivamente.
Quadro 60 - Contribuições nas conferências - mobilidade urbana – Videira/SC
Bairro
Rio das Pedras

Farroupilha, Marafon, Aeroporto
e Santos Dumont
Cidade Alta, Santa Gema, Cetrevi
e Universitário

Amarante, Cibrazém, Panazzolo e
Sesi

Alvorada, São Cristóvão, São
Francisco, Santa Lúcia e Oficina

Contribuições conferências - Plano Diretor
Contribuições
Tamanhos das vias e suas definições para os novos loteamentos pensando
na futura expansão do município, exemplificando a cidade de Iomerê como a
cidade planejada e os benefícios trazidos para aquela cidade.
O Secretário de Planejamento explanou sobre o turismo e sobre um projeto
com outros vinte e sete municípios, iniciando em Porto União seguindo até o
município de Marcelino Ramos, para fazer um roteiro com a maior ciclovia
do mundo, tendo mais de trezentos quilômetros e, falou que o projeto já foi
apresentado em Brasília e falou que agregaria muito a estes municípios.
O Sr. Otávio continuou falando a respeito dos problemas de trânsito e das
faixas de pedestres em frente ao Parque da Uva, solicitando uma lombada
para a redução de velocidade.
O Sr. Rubens falou sobre o transporte coletivo no bairro e da necessidade de
pontos de ônibus em certos locais do bairro, exemplificando através de
alguns casos.
Uma moradora solicitou a colocação de uma lombada na Rua Atílio Zanoto,
devido ao excesso de velocidade.
A Sr. Rosa Maria se manifestou a respeito da pavimentação precária na Rua
Atílio Zanoto.
O Sr. Arlindo falou também a respeito dos problemas de pavimentação do
bairro.
Uma moradora fez a solicitação de revisão dos sentidos das ruas e entradas
do bairro São Cristóvão.
Outro morador falou sobre a situação das calçadas, que precisa ser revisado
e propor melhores condições para as pessoas circularem.
Uma moradora relatou sobre a falta de sinalização das vias e sobre os pisos
que são utilizados nas calçadas que não oferecem segurança aos pedestres

Sra. Marisa comentou que a rua onde mora - Luiz Antônio Morgan, não
possui calçamento.
A Sra. Marilene, moradora da Rua Luiz Strapazzon, explicou que a rua é
Água Verde, Campo Experimental, estreita, e possui movimento por causa da creche, e está perigosa para as
crianças e demais pedestres, sugeriu alterar o sentido da via, falou ainda da
Vila de Carli e Vila Verde
falta de estacionamento em frente à escola CAIC e a falta de um ponto de
ônibus para o bairro.
Outro morador ainda comentou que com a revitalização da rodovia, ficou
faltando alguns trechos da ciclovia, o que torna perigoso para o ciclista
O Sr. Marcos, morador do bairro Universitário falou sobre as condições das
calçadas, que estão ruins, o que dificulta a passagem e a acessibilidade.
Floresta, Carboni e Carelli
A Sra. Heloisa, uma moradora questionou a respeito dos ônibus.
Fonte: CIMCATARINA, 2018.

Quadro 61 - Consulta pública - mobilidade urbana Videira/SC
Endereço
Rua Aparecida
475

Bairro

Eixos insatisfatórios no bairro

São Cristóvão

Atividades Culturais, Limpeza
Urbana, Condições das
calçadas.

Deixe sua contribuição

FEPESE

Rua Arthur
Posanske

Morada do
Sol

VOLUME I - DIAGNÓSTICO

Repito as ressalvas acima: No trevo de acesso
ao bairro Morada do sol, em frente ao
mercado solar e futura Havan, ocorrem
muitos acidentes. Tendo em vista que o fluxo
de veículos neste local tende a aumentar
devido aos comércios de grande porte que
estão se fixando nestes locais seria
interessante reestruturar este trevo para
atender a demanda. Ressalto também que o
raio de rotação de acesso direto ao bairro,
nesse mesmo local é insuficiente, os carros
invadem a pista na contramão para
conseguirem fazer o raio. As calçadas
inexistentes nestes locais de acesso e
adentrando o bairro também é outro ponto a
se pensar.
Outras ressalvas:
- De maneira geral devem ser cobrados os
feitios de passeios em frente aos lotes
urbanos. Há bairros muito próximos ao
centro, como Matriz e Santa Teresa, portanto
de grande fluxo de pedestres, com lotes que
ainda não possuem calçadas pavimentadas.
- Analisar a instalação de semáforos em
cruzamentos como Rua Saul Brandalise e Rua
José Domingos Franco; Rua Saul Brandalise e
Pref. César Augusto Filho;
- Contratar profissional graduado em
engenharia civil e especialista em trânsito
para coordenar semáforos, rever raios de
rotação de ruas, revisar os estacionamentos
em ruas.
- Com o novo fluxo de transito que foi
parcialmente escoado para o bairro Santa
Teresa, é imprescindível revisar as questões
Coleta e Tratamento de
de estacionamentos em rua, pois existem
Esgoto, Abastecimento de
locais onde dois veículos (duas mãos) e uma
Água, Arborização Urbana,
faixa de estacionamento não cabem na caixa
Condições das calçadas,
de rolamento.
Pavimentação, Ciclovias e
- Também é necessário rever as entradas de
Ciclo Faixas, No trevo de
garagens e rampas, que invadem não
acesso ao bairro Morada do
somente as calçadas, mas as ruas. Os
sol, em frente ao mercado
proprietários de lotes estão utilizando a área
solar e futura Havan, ocorrem pública para "suavizar" suas rampas, criando
muitos acidentes. Tendo em
obstáculos e deixando inacessível passeios e
vista que o fluxo de veículos
até mesmo partes de faixas de rolamento.
neste local tende a aumentar - Se faz necessário revisar em toda a rua Saul
devido aos comércios de
Brandalise as questões relacionadas a entrada
grande porte que estão se
e saída de veículos em relação a sua faixa de
fixando nestes locais seria
ocupação na testada do lote, tendo em vista
interessante reestruturar este que em muitos casos é realizado em toda a
trevo para atender a
extensão da testada o que priva o número de
demanda. Ressalto também
estacionamentos públicos. Cidades como
que o raio de rotação de
Curitiba, por exemplo, possuem legislação
acesso direto ao bairro, nesse específica que limita os tamanhos de acesso
mesmo local é insuficiente, os de veículos em 3,5m máximos na frente do
carros invadem a pista na
lote.
contramão para conseguirem - O plano diretor precisa dar posicionamento
fazer o raio. As calçadas
quanto a manutenção da margem e
inexistentes nestes locais de
negociação de uso junto aos órgãos
acesso e adentrando o bairro ambientais do Rio do Peixe em terrenos
também é outro ponto a se
confrontantes a Rua XV de Novembro.
pensar.
- O plano diretor precisa prever a abertura
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mais vias que conectem o eixo de serviços
que está se formando ao longo da rua Saul
Brandalise (a partir do bairro Dois Pinheiros
adiante) ao centro da cidade. Existem grandes
fatias de terreno com infraestrutura próxima
(portanto baixo custo de instalação) nos
arredores das ruas: José Doro, Irmãos Meloto,
Emílioi Vescovi, Abraão Brandalise, Dário
Giassone e Vitório de Março. Tendo em vista
que são terrenos inexplorados em meio a
malha urbana que a abertura de ruas não
somente propiciaria mais lotes com
infraestrutura adequada a baixo custo
(quando comparado a abertura de novo
loteamento) e o escoamento do trânsito
através de ruas projetadas nessa região.
- A prefeitura necessita realizar concurso para
contratação de fiscais pois a cidade está
crescendo sem controle de fiscalização de
engenheiros e arquitetos. O corpo de
profissionais técnicos capacitados está
subdimensionado.

Vitório de
Marco

Rua 19 de
setembro

Unoesc

Iluminação Pública, Coleta e
Tratamento de Esgoto,
Arborização Urbana,
Condições das calçadas,
Ciclovias e Ciclo Faixas

Santa Tereza

Iluminação Pública, Coleta de
Lixo, Pavimentação

Floresta

Comunicação (TV/ telefonia
/internet), Esporte/Lazer,
Atividades Culturais,
Iluminação Pública, Coleta de
Lixo, Abastecimento de Água,
Arborização Urbana,
Transporte Público
Coleta e Tratamento de
Esgoto, Arborização Urbana,
Condições das calçadas,
Ciclovias e Ciclo Faixas

A prefeitura poderia pensar em uma ciclovia.
Melhorar a rótula do contorno sul, pois
ônibus é muito grande e fica difícil de
transitar.
Ruas com 12 m são suficientes em zonas
urbanas e expansão.
Gabarito para mais pavimentos, na zona
central.
Embora a topografia não seja favorável e
possua suas limitações na mobilidade a
cidade possui pouca clareza ao visitante.
Penso que, além da mobilidade motorizada, o
pedestre precisa circular de forma livre,
saudável e acessível a toda cidade.
Os espaços públicos abertos e predominantes
verdes precisam de um olhar mais crítico e
melhor divisão ou distribuição no
zoneamento. O transporte público é ponto
estruturante e pode potencializar se eficiente
à circulação, economia, entre outros.
Desenvolver sistema para fiscalização e
notificação para com a execução de calçadas.

FEPESE

Rua Bulcão
Viana
Rua Arthur
Posanske

Floresta
Morada do
Sol

Abastecimento de Água,
Drenagem, Condições das
calçadas, Ciclovias e Ciclo
Faixas
Segurança Pública, Condições
das calçadas

Rua Maria Célia
Braga

Portal das
Videiras
Loteamento
Cantu

Educação, Serviço de Saúde,
Coleta e Tratamento de
Esgoto, Coleta de Lixo

Antonio Vanz

Morada do
Sol

Energia, Iluminação Pública,
Coleta e Tratamento de
Esgoto

VOLUME I - DIAGNÓSTICO

Na área de mobilidade, como estudante
visitamos diversos bairros e conversamos com
a população, diversos bairros não contam
com transporte coletivo, o que resulta no
grande número de transporte particular, bem
como os bairros que contam com transporte
reclamam dos horários de transporte.No
observatório muitos estudantes não vão
devido ao ônibus não subir por conta da
topografia, pode-se pensar nesse caso em
abrir uma rua que acesse o bairro ao Santa
Tereza, diminuindo a declividade do acesso,
assim, permitindo o mesmo, outros bairros
também poderiam contar com micro-ônibus.
Colocar lombada na R. Arthur Posanske
Primeira mudança absoluta seria a rotatória
na frente da ADR e futura Havan, pelos
acidentes que acontecem ali, quase toda
semana.
Fazer uma Lombada antes da Havan, pois o
fluxo de carros irá aumentar.
Criação de um posto de saúde os bairros
Morada do sol, Vinhedo, Alto boa vista, Portal
das Videiras, Nossa Senhora Aparecida.
Asfaltamento para ruas que dão acesso ao
parque industrial Campina bela.
Melhorar o acesso dos bairros Alto boa vista e
Vinhedo.
Rever rampas e acessos de muitos imóveis de
Videira, que estão em cima da rua.
no bairros centrais aonde a circulação de
pedestres deveria ter calçadas, em todos os
lotes, pois os mesmos devem andar na rua,
dividindo espaço e arrisco passar perto dos
carros.
Fazer lombadas na Avenida Brasil acesso ao
Hospital Divino Salvador.
e a principal requisição é um acesso
alternativo desviando a rua XV de novembro,
que precisa muito.
Obrigado.
No trevo de acesso ao bairro Morada do sol,
em frente ao mercado solar e futura Havan,
ocorrem muitos acidentes. Tendo em vista
que o fluxo de veículos neste local tende a
aumentar devido aos comércios de grande
porte que estão se fixando nestes locais seria
interessante reestruturar este trevo para
atender a demanda. Ressalto também que o
raio de rotação de acesso direto ao bairro,
nesse mesmo local é insuficiente, os carros
invadem a pista na contramão para
conseguirem fazer o raio. As calçadas
inexistentes nestes locais de acesso e
adentrando o bairro também é outro ponto a
se pensar.Outras ressalvas:- De maneira geral
devem ser cobrados os feitios de passeios em
frente aos lotes urbanos. Há bairros muito
próximos ao centro, como Matriz e Santa
Teresa, portanto de grande fluxo de
pedestres, com lotes que ainda não possuem
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José Dalpizzol

Farroupilha

Iluminação Pública,
Pavimentação, Transporte
Público

calçadas pavimentadas.- Analisar a instalação
de semáforos em cruzamentos como Rua Saul
Brandalise e Rua José Domingos Franco; Rua
Saul Brandalise e Pref. César Augusto Filho;Contratar profissional graduado em
engenharia civil e especialista em trânsito
para coordenar semáforos, rever raios de
rotação de ruas, revisar os estacionamentos
em ruas.- Com o novo fluxo de transito que
foi parcialmente escoado para o bairro Santa
Teresa, é imprescindível revisar as questões
de estacionamentos em rua pois existem
locais onde dois veículos (duas mãos) e uma
faixa de estacionamento não cabem na caixa
de rolamento.- Também é necessário rever as
entradas de garagens e rampas, que invadem
não somente as calçadas, mas as ruas. Os
proprietários de lotes estão utilizando a área
pública para "suavizar" suas rampas, criando
obstáculos e deixando inacessível passeios e
até mesmo partes de faixas de rolamento.- Se
faz necessário revisar em toda a rua Saul
Brandalise as questões relacionadas a entrada
e saída de veículos em relação a sua faixa de
ocupação na testada do lote, tendo em vista
que em muitos casos é realizado em toda a
extensão da testada o que priva o número de
estacionamentos públicos. Cidades como
Curitiba, por exemplo, possuem legislação
específica que limita os tamanhos de acesso
de veículos em 3,5m máximos na frente do
lote.- O plano diretor precisa dar
posicionamento quanto a manutenção da
margem e negociação de uso junto aos órgãos
ambientais do Rio do Peixe em terrenos
confrontantes a Rua XV de Novembro.- O
plano diretor precisa prever a abertura mais
vias que conectem o eixo de serviços que está
se formando ao longo da rua Saul Brandalise
(a partir do bairro Dois Pinheiros adiante) ao
centro da cidade. Existem grandes fatias de
terreno com infraestrutura próxima (portanto
baixo custo de instalação) nos arredores das
ruas: José Doro, Irmãos Meloto, Emílioi
Vescovi, Abraão Brandalise, Dário Giassone e
Vitório de Março. Tendo em vista que são
terrenos inexplorados em meio a malha
urbana que a abertura de ruas não somente
propiciaria mais lotes com infraestrutura
adequada a baixo custo (quando comparado a
abertura de novo loteamento) e o
escoamento do trânsito através de ruas
projetadas nessa região.- A prefeitura
necessita realizar concurso para contratação
de fiscais pois a cidade está crescendo sem
controle de fiscalização de engenheiros e
arquitetos. O corpo de profissionais técnicos
capacitados está subdimensionado.
Nunca na história deste município as ruas do
interior estiveram piores. Vamos caprichar
pra não nos deixar com esta buraqueira.
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Rua Abraão
Brandalise

Afonso
Marchioro
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Alvorada

VOLUME I - DIAGNÓSTICO

Limpeza Urbana, Condições
das calçadas, Pavimentação

NECESSIDADE URGENTE DE CONSTRUIR OS
PASSEIOS, HAJA VISTO QUE COM O
MOVIMENTO INTENSO DE VEÍCULOS, FICA
QUASE IMPOSSÍVEL PASSAR A PÉ. PERIGO
CONSTANTE.

A questão da mobilidade urbana acho
fundamental buscar outro local para o
terminal de coletivos.
Melhorar os espaços para pedestres na área
central.
Fazer estudos para transformar a rua Saul
Coleta e Tratamento de
Brandalise com início no Bradesco, até no
Esgoto, Condições das
INSS em calçadão com bancos, arborização,
calçadas
banca de revistas, etc.
Fonte: CIMCATARINA (2018).
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